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 ا ا ل سو

 كيالعلا ور هاالر خرقا نم ده | نم

 اهنوقلعي 2
 بادىلا جادولاو

 هيلا هيلاهيلا

 دوالا عبو ريلا ءئلاو بولا سدالعلا كال :قالعلاور دال

 2قالعلاور داك ودريباو اس ا ساّضيا ظ

 لأكقو لاك ٌْ

 هأنعم ل مسس ليسسس |
 هتدحاقر سلا -- ظ
 هلزعن 2

 ةيباغا
 رادلمي

0-5 7 
 ببصتلا بصسا

 قالعلا ا اهحاتندنع

 ضايببلا

 . سذ 0 درسا

 ايلااذهزموهو ءارلاو ءايلابار نم عازلاو نابل ماب نم

 ظ ءازلاو عابلا باب نما

 ”تقحز اقع ز رن تقع مرق معز يبت قعز دق

 ' ءلصارشع ل اقعز

 2 :قادلعلاوردا

 2قالعلا ردك ىؤطد ف
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 ظ ثلدتحام كتتحام
 ظ لاق ىرهعملا ناو لمتلاق

 ظ ردي دادي

 | ناطنط ناطنص

 ظ رععمدلا رعصلا

 ظ رجه رو
 ٍ تللذ لاق لاق

 ظ ةرضغفش اهزغش
 ىلا ىلاىلا
 ظ جاارجسجا ءالثما ا جاما

 ظ لبق
 ظ يدداولا

 ْ هيفلمع ْ
 |( ١ اهيموقسال ظ

ْ 
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 ناؤطألاه لش ائأسلا» -جاروام لص وجات

 نئغلاو

 تاابلا نتأملا ّْ

 ةرمس ' عريب

 ا أهضعب ةثورلا مثدورلا

 ةتدح ةقودمحم



 مور
 ةكةيدلا: فنانه مان مهردلا /,

 ما هيِلع ضيم ىلا أ ها

 ءاشنبلا

 ١ ء اح

 اًةأملتملا



 يميبعغك
 تغلا

 ةأفسااو

 م تيوقسلاو تعسرساي

 ىتسأم

 ن ذالارغص كلسلا نيش

 ايوا شا ةلكورسارلاب|رقوصلو
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 قلطا قلطي
 ملا 0

 ةريرهىلا ربره ىلإ
 قرىمسم قرخسم
 هلا“ عيطقلا

 مانا رضولم
 نأضتحالا نآضتخالا

 امهري اهيرب
 لجرلا برب بربر

 ,« احوالطلا برلا-بيطلاب| 2 بيطلاب
 كس اسبع نإ سابع

 كرب م بيدي ص
 ىردلاب ةالعردال

 أمن دام
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 ١ كليرحمل اب , .
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 لاما رنا دقو
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 | 81 و ارش قب ) 0

 ظ الاب تقرحات زنا ماكو زه
 ايصان جز مي 5

 ةزاجوتسياوتلاةظيلغلا
 زاقناب تت هانا ينل

 رجس ربا ريشلارلا

 ظ تاهو ناررشو

 ٍإ اف د يتمانمضلإل رايسشلازعب

 لاقلا لافي
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 ىبادك

 ترق وا كلررع
5 

 كللاةهلىقين

| 

 صاد

 ىرقلابلعن لاق ىرعوا

 ميخالال جرلا عفديبتا



 -- طلغ | ىطس | ملك | ءفص
 هنالوا كن 5و 1 1 0

 دلو نلو 0 7 ١

 ظ أهي ب رضب ابرضب ل 8 ١

 ىسضؤك ىنك "ا ا 9
 مج لريعا ظعلا ةريغو 8 سيخ ا م. |

 رارغلا دارغلا ١ ا

 برضا برض ما لاا رت 1
 جلا نال ناالل 1 0 ل

 بلغلإ بطي سا ا
 زاعلارثن نم رشننم 4
 للصلاا ىلضلاا مس

 ةلصانملا هلضأتملا 2
 رخأنلا حاحلاآ "5

 هنموملشئلامويدعصو | ثيدهلارنمود

 شيردعلا
 غال نوكيالو ترشندقأ < تاشندق

 ًاهصاصخا وويغموي

 علا شنت اهالمجنل اووس

 ضرالكت شنو



 11م! البيوس
 طلغ | ىطس

 ثوكينا / ا
 ال 81
 لااا 4

 لكم ١

 ناعي ظ 7 4 ظ 2

 لعاهبتادو | ا

 لوصااهنم أمهنم ظ !١ م0 4

 العر نلاوتحيي ذةجودرجأ بنج بحسرج ا د4 | , ٠

 السلا مييلع سأبعلاو لع نس ارعلاو ىلع ظ 000070
 ناجم او تاغإ 011 | 14

 هيكانجملاوتوبلاشا 2 توسلا ف ؤ 20

 ولاة لهن انتجالَناج
 بأبشلانج

 : انونج هب ذايزانلا نجولوت

 نمكه نم بيرق نك 1 يد وود زوو

 7 8 ةيزنكة برع اذ نج نم بيرق أ 1 1 ١



 مان م نتأزسلا ىف
 سس

 كك مجايلا اةريصرملالاميلا ضو ١ صصقمربقكاننكقرجلاهتةيلطم

 هطملخ لامبمسغت لأ ام طلخ دئاكميفا تددباب اة همز قا

 - ميلع| كح ل عج ظ !ٍ - ابرعج روحا د ميجأب افلا

 رهماجب عونا حامتلا ف ضيوفنا د

 ف ىغيرف وزنا للرجل ا ضوف ناك ١ ليلا وردا ص قالرم برع صأصقلا

 ظ

 ظ -هي >> لل كيللرمأ |تضوق انك اكوا ضيبلا ةق ا دا: نطقلا :لصقلا

! 
0 

 000 ا .ك ككل صقسقا
 نب نلارف إبق و ن يطلتخم ىدوض موك ظ -ةئلأ زل ابعأب يزعج ]

 .هعرف لاثلا وؤصالو انام مم, ١ ليرد شسلا ظيلتلل اا جرلا نمرصق اصلا

 مهما اقيو طلتنم ىضوف خعذيقرطرما يبا كي مناك س صق عم
 0 مهيد ضوضوفو أ ضيضيفوأ ضوضيف نسالإتوص نم تحل ص قصعل ْ

 6 خياضوضوفورهرما ضو ضيف موقلا ظ ضوق ظ
 بوث انه سليف نيطلتخ اون اكأذا | ىاتفلا نم ةوعأم رفد لصمأ

 كا كة انهرماعطان هكأي واذه المدعو ضوغلا محا ورسسكل ١

 -_ و لكى ةماعلا ةكرشلا | طلتخا ضف ؤرلسكا دا يذلا نإلا

 ناك هيفاو نخل ثيدحلا كلوضو اهنا 0 سلا كل( ا قدرمت ضعبلاب هضعنا

 رح طاتخلط طك رنأجلازاذح يك ا قاوس طلتخا ةكرشلا غل 00
 5 رالعلا:ن ض ءافم -رىاصصا ثيدحتب هلأم طيخلإرض وفي ثيحو 38-5 مذنلا 1

 00 ا تر سن لامع

 _ةيحاصولعيهملع ل | .ضيوفملا لع ظ

 تاسهقف ا ؟ينرتم ٠
 ل د اا ل1 و 1 0



 ع 22 2

 مالكا نم
 ًاىكرت 0-5 ةرلا تصصق 100

 - ةصضعلاركذت اك هل اوقركذ| | سسحا كيلعصقن نحن ىلاهترلوق

 مدع :صغلاب لأي, ىذإل لصاقلا ظ -نابيإازسح علل نيبن فاس

 -ًاهظافلا هأيداعم عبتي ناك اهو نمتستلاب ٌقايىذللصاقلا
 ئه ليق دليلا! ىعس :لهراث صق اصف

 0 " هلصا ناكت قو ىارنالعبتت

 ”ةقيوب اسلا عرق راثااعطاق ةفاسلا

 طعام ةغيعضلا ةلمازلا :صيصقلا
 ذ أه اكأيهفع ضل ما عطلاد عاتملا

 - اًداطق تءاج لبإ نم ظ

 ةايكلا أهلص اذ تبان هت ةرصيصقلا

 رفالعلاور داك سلا ينم نزقن و

 تورشاى ا تولا)ممقاوتحربرض

 -ةجرحلتم هحرطمنم

 55011111-كك““““““““““



 ه4 تنآسللا قف

 - ضق :طقزم بيف وهو مطقلا سنع
 اص .صقي ضظلاو وصلا هرعشل لصق
 رعطقاب ىلا لع ءاَّضَق و هصصقو

 - يم ع شرعا عصاصق

 حدي | ص وصقم زئاط

 سقوف ؤءضلا,عشل صاصق
 هو طقنم و ,تدنم :دأمك كخ امذلاو

 صأصق لقيتو ءطسو قف سارلا لع
 من ثيحوش ليقو نعل الهرعشلا
 لقيش و هرخؤمو هم ليقم نمر ةنين

 سارلا ميلقصزمرتدنم عش صا صف
 نهلخزم هلك هيرالتسا|موه لاقيو

 ةصاصق لاقيوريلا وام ورماماو

  رعطقنم ل صارعشلا

 اَضَعَم و عرعس ص اصف لع _هبرط ظ

 الوسع ارب اج شي دح ف صاقمو
 7 مداح نم ص وصغملا تصح 9 د

 ذا تصصق نم ائنف يشأ بعس.

 ةصقلا حولا لع :يصانلا نمؤمقأ أم

 وظايصصغمرّتسرا حرا لس ثيردح
 - ةمحج هل ىاذلا

  ةّصقرعشللا نم :لصخلك
 ماللئغ لُثم وي, تن !كرسلا ثيدح ف

 5 وأعم يد عرتمو تاتتصقو كاز قالو

 ىدحري قا تناك ىعش نصمرصق ل وأنت

 اهسامملقم ىف ةارلا اهنخت دصقلا

  اهنيبحادع ا هديحان صقن'

 ملص قليب حشا لس لضفلا
 تعطقو ا |مزسإم تصصق لوي عطقلا
 هب تعطق قام 02500 ملا

 دىخأم ,مال) صاصعلا صنم جالا
 هحرجزؤتم هحرج هررعس ١ ذلانهزم
 فاح نذل سو رج| راك مب هلّتمقواةايإ

 صصص ا خرصاقلا لعف صقل
 . [صاهلا راك صق ةصقلا : و ععمصفلاو



 نآسملامفف هليإع

 أوه ليقو سارداغ جرف ُهقَصلا| | 0
 00 يبل

 م أتنلا هيف ب تيعادم 0 ومو
 ياعم نممزموأ اي دمج نم اضيع ةلا اغلا لبلاد هتيطخ ىف

 اسم ص ةتعناتم و تروصلا مقز

 ىلا بنكي هممت لجرلل هل وغت

 قكرعسلاضا نيف نانكاي تكحا

 عقرب ىنلاءلصاباّنكلاعقاصلاوا

 مق رين اكسب نكك للا لفن مش هتوصا
 .قدصانعلاتيضد

 بهذ عقصل اولا لك ىق مقص
 'ىلمقب و مقص نير ىردا[ملاقيا

 | | هيملكتي الق بهذ نافر داام

 | مقص تيااكر داام و للا ترخالا

 أ( ىردأ هاج نإ ىرداأام ىا

 - ةقالعلا

 ىاا نكوا نك مقص وغ نال عقص

 ' نصت ىلا هجوت نمزفت غنصق

 تاغ تسوس يا
 م م ا

 | ال دما + ةعاضلا ناكدتس ظ
 د د دع 2000

0 
 هاقلأبدت كر صم اب نال اًحأص | مقصاا نم لَعْفِص وهو أبيع س أنما

 ةحاولكق انوكت وكت نا فعل ا وأ

 نيساو 0 ناالأ
 اريل أ عفص تريصب | رضع
 هدا 0
 تصلي ىنلرولاوقسلا

 ظ -جاتنلليخ نموهو | | ا
 كلاذو جارد اول ععصلاصدون1لاق 0

 ةةامدستا عقص ن نباح |

 رسما م يمر عل ارضع و لات
 ظ  ةيدصلا دعا يصلا من طيقلاوأ

 ' 0 اهفئاط عم تحولا لاقأ ٠

 العلا ور د١اكميقصلارهر لتعروجزلا
 0 م عا

 ب

 .نتإبعلا ف مقص دجوأما

2 

9 

 0 هةبايشستح 0 1



 هذا نأسلل!هقف

 اوت اوهااته توصلا مقر مقتسلا ظ - ةقالعلاىرد ٠ك ةتفصوا ظ

 ظ ىقيقحلا | امها عضوم قنوت 8 ليدح علتصلا

 لا ظ - د كلاوردا!يراجتلانم
 00 أ_.ىوواسار هتمس ئا*كب ؛ ةتعقصا

 ضيا عيقصلا ده ذروص قلد .دلا عقص + .اكامايجرغ هليغاو ريطلا نم مهصالا

 ظ ه2 صا 0000
 | "تما عقدي يدا مقص -ءاضيب ةقرخا

 مقصود دربلا و ضرالأةيحان مفصلا تم اعن ورساىضيا ادق مقصا ملظ

 "ور ساه راو لاما هيخضايباهيسارطساؤ ادق
 ظ ةقالعلا ثرداالعافصا عراد ١ 1 ا

 ا ولا امغيمف هفصملائاط مقسالا

 _ ةقالعا لردك ا دوغصعل وهل يشو ضاممسادو

 مقيىنم وه لبق غبلب عَ ٌعَقَصِم بيلخ دك تاجا وسر را
 نم مقص ىف به ني ليقدتوصنا| | - املا بعيب

 | دمع هتيحورعما | ةأاقلارسار طس وفض أب عقصلا
 _ لصال( نم ..يقوصلارس ارل )نم أيورق ومو ءا دوس ١

 تهدم وتو ديس مسار ةعقوص دعت برضرتحفص

 . دوم 54
 اذ لذيكد هنيبصات سرفلا نم

 نجله ءاضسلا نصانلا ءاضيبلا 0

 - جيفلاوه اهلل ,ةيص أتلاو

0:0: 0 

0 
 ا
 ظ

 0 عذد مفصلا قائملدعا ظ

 ”ةيمعس نمل ةغالبل ارش لصالوهأ 1 ١
 مس هر وبه عقرب ةبطنملا ثافلب ظ
 1 ا ا ل تالا جل | قا عملا لخ عوق ولامث نوضأحلا 1 . 4 2 8 ا



 هب بع

 لصالا كالشاو لالضلا ععصلا

 دامي ابر قعصلا عقصلا نالذلالهلا

 | كلةئاضاناكلالخملا م١لقنرث |
 رياكى نلا سرعيل لبّئأغلا عِقَصْلا

 لزنفره ١ترهذدق ىذلالش دوط نبا

 9 2 ليتم 1 ةادحو

 3 دلالكذ ا

 هالعالم ةتبقو ديرتلا ةمد ٌَص

 -33العلاورد١

 ظ 9 نم هلكأ اًكّقص ىنقسي,ليرتلا عقص

 انما اي
 نا ىكي نانكياط را

 راكد يلابإ رس رمري ثلا عمق وص
 -ةالعاىوتسل ليلاب أ ىكرضي رطاسلا

 نايناكارس ]م لع) نم اننا مز:ى3 وصلا
 _ مَ نيلاب برعض تاك لبجلاو

 ةماهعلا نمسارلا كسل ا مرتىق وصلا
 ارتدوا ايلعقلطا ءادرلاورازغاو
 -سارلا نمىنانملا

 لاو رمايقلا ترتظا ١ ةقانلا اك,

 7 | هلصاعاقصنا أ هاتيعاميدتم

 ىاذرط لشسورن وهووزلعا لع دهق ل بح

 جويفارم مقتل هقرخئقوبملا

 »رق نم كلل نكت ييعس ميرلا هقفصي

 -مي دوه :ىق وعل
 ىنوكت زق رخأ ىيمج حق رولاو ةعق وصلا
 نئللارم ارمراؤلاا ص قون ةأرطارس لسدع
 ةعقوصلاو عافص عقربلا لماعدو

2 

 ًاهريغ لل ودا ه نلوم ازت نااو هادا

 دشموتلا ةف غلاتي ديبع و! لاق

 اذ) ةقاثلا عنا هبرذبأم عاقصلا

 - ةصاخلا ةق نلارش

 جول ناوهو ءاايخلا عاقص ءاقصلا

 لاذ هضرالاةلز م نب دت وهىلا

 نقننااوف ان يلا تدتسثااذا
 تويباوعقص | لوقت برعلاو ءابنلا
 ليغ رنوعقصيف ميرلا تفصعدقف



 مجان رب ىناأسللا هّقذ

 نان طوق ارساب ان لكل برضلا افهزالواكنا ليرد نبا ليطابإ نم
 ىف عقصلاعم نمد صحبكوهاذه | | لع اولط موريبإلا قاقتشالوافراع
 سب اي برضبات ىص ككيدص ادم ظ ٌْ قع بش ملد داصلل اذ نورا لدب

 ىعصيرم بي شانه لع وهو سباي دعا ظ -لير >نبإليطأبا ىلا

 ا ل لجرلا مقص 8

 م ءافلالاق حعقاصلا تعقص القي | بلقلاب قعص نم ذوخام قرقررصم

 - هقعاصو :ئعقاص لوفت | | صو حاص هيناعم نم ٍقيقعو
 طقسلا عيقصلاو ديلجا ميقصلا| | طمبب هبرطاًعقص هعفْسَيِهَصَقَص

 ىرداال خلاب هيبش ليللأاب ءامسلا نم نمىثىأب ةالعهسار عقم 5 هَ

 -برضلام نوكي ناالكةّدالعلا| | هيض هيض ىنعمب رعقص لصا لعل
 ةعوقصمو ٌتَعوَصْأ ضلالات عقم ظ

 ١ -ميقصلاعاص

 فا نكو ةعوقصمورعقّصضراوأ | كل ذزموه» وبرضإوا هيرض مام
 ٌتددِيُجو انبرعضا ةرضدالكت سررمضا تيل هييزمل طهاة نر كيما نم لوقو
 وى لقبلا ب رَضنق خرسانلا َنِلَجَْأو | !برعضلا نم اولّفن ايم نيبركلاماكأ
 نع نلخ امانه لك وي مقصد َنَِج ظ - طوسلاي برضلل لا نككاب
 برضلانم مقصلان | | غلبت ىتلا ثم هسا لجرلا َعِقص
 مصرعها وهلا ميقصلا مقص( | ظلال ةراعتسي دقو غم لما



 تاآسلاهقف م3 ظ

 5 ايضا لدم تن اال 20ج
 للا | يعلي ثيحو باوىلارألا| | لفن رت تقعاصلا نم شهد ءلصا

 | ىنعم ءزج حس الرا صاهتكرس ظ - عرفلالا
 -قعالا اًقهو وه ةقعزاو هبقَكتو رقعزا
 رك نه هت ىصنذولا عت سايق يغمع إل خالد عزف قيعتو
 هب ُثنَقَعَز د5 و حايصلاٌّقعَرلا ظ كك وعانم عانعمو
 -حاصو يعزف ,تغدلاقَعَز | | عفاونلا طيطنلاةوعزملاوقلا
 :ولعلاور داالريقلا خرف قوقعألا | | -- يش لكنم
 اقم و :3 وعّنَمو ةقوعرمرضرا 27 لش قعر لوف

 ةردوحسم و قد يصتمو قوعبمو ؤ  ةقعاصلابا

 لاؤطمامباصاا ذا: ينصف | | كلذ وؤرىىرصم كب قلاب يعل
 7 تراث بازتلا يلا تقع طيطنلاو هو قع وف قَحَْضِحَ
 نقع -ةقالعلا| (-هطاشن عمعنفيىذلا
 ظ - قعزن ىرخاةروصأ ”نعرناهَوِعَر ىتح ىئوعارقعذا
 ( كلا قاعزلا»لرتعق اعأللا| | هح اكأع سه درطّتاو د قعزا
 222000 هتعرف
 مر داالذ قرع نم كل ذانعمما | يب دو قوسي ىذال نعازلا لبق
 ةثلما غلا مي لضخ ايصانك.

 -_قعزكحاصاقْعَد هبَقَعَذا هباودب قعزبّرم تيكسدلا
 صاد! ه4 قعزو هفعدو يلد ردنا خذه داع رص ا ضد يالقعز ظ

 انه هنهزالاالقلع تلقي | و وعز لج زيه و اهرأث ا
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 تأمسلاامْىف

 ناسك ررم برق ىتم كذا 0 . 1 -ه
 2 ازاكوه ناكل خؤعلو لاق لكك

 ها ةوقلا غيم لص لت شااذا
 هنارد كار اضالاؤ ىدلاءاوضا

 كل ذ كراش لق اًراز ليتسو اك

 يم الهو لأقرآنلا نم تءوصلا
 طلاخا مالا َدِيِج ادي دش تروصلا

 هل ملعالن هرج ونا نهراتلا مم

 ثمان ويعلن قاهرت و دكقْرجلا 3 ىقلاب

 قعذو قعزو قى عص نم سرق وهو

 مم دعته  قعز ةينأيرسلا ةدقعز
 اعرلاعله لجم َتْوَص- بم حاص
 - أملا

 ىعز
 درلرراقعص نم دوخأم_عرقرىرصم

 ش حاصلا غضحا عأنعمو ءازلأب داصلا

 نال اعز قاعزلاءأمل اودي لشملا

 هب سىش نم تش أع هن دردا ةلطاكا

 - حكوضو تحاص ترق ١١ذاو

 هب سش قاطيالاذيِلْعرَم قاعز م
 -ءاوسيرف مهتاول حلولا بح وجا نم

 ”ةاهز كام طشا وعز

 ,اتدعا ومجت او ضحاذاموقلاقعزا
 -قاعز

 - هوم رثكا قة ٌوُعْرَمم اعط
2 2 

 زاواًقعز أىقَحْرَنَعلاَقَعر

 -|يومرتك
 | عزف قعازناو ٌّقِع طوف اَكَعَر َقِعَز 00
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 يس مج مع حمم

 1 5 01 ٠
 قعصل أدو مز >1 فر دا ظ - ديلك ينضم 5 ىلا جركل

 0 اوديعاسوك سلق زغو عا
 نم ىنأسلالا لع ملنغل ناٌقعَصلا .ةقعاملا قاوعماويالاق نظن منا
 ّض اماعر و رعمش لي لش ينل | قو توتو ىامتم نوفعصتام

 اة ريع صلاو اريثكى رولا تع سارح 3 قاوم تعبك يأ نه

 هدم سلا ا شامتأ يب

 كوك بلع لاّقف تاييقاو م ظ الا هلوث ارا ةعيرتن م اعل ١ امها

 ىصلاوزقدلاباهذا وكيد تاما مح
 ظ 0020 >اايلخ ىلاعن ءلوقل تومالا

 ظ تا ني :
 ظ اونالِب اح مهر نذ لجو زعملوق لملتف ةافاالخملو وشداتيمرحرنا لبقوأ
 تئرقو دوقعمي يف ىنذاحهموي يلع - رعضجو نذل لاعبي هتالىنضلا لع

 راو ا لات ظ سمول 0

 -اًني دا هوب وعل
 ان وببص عراد ناسسلالأ رك نإ ورمل اك | | انا ون ءاشبل نوم أوك ىيصيق

 تلازم زق دع .داكت او رعزقخانصلا | -اّضيإ مق اوصلا ىف لأقيو سعرلا

 قيلده شن ىذلاولأقق اكتم را
 كة ا ل ل د 001111100 السلا د صصص دج دم حسم م ممم بيسو

 ا ايعلام وت ارهر افك ا م

 نا اين وسسيف صاغ اق صك شعيرمت اونام نذلا قف ىلاعت

 ظ 0 : 8

 |قعسلا اديب تموصل ؛ | تنل يصل رقمَصلاو >ةعاصلا

 ظ
| 
ْ 



 ا ان نع
 يزارسللا قت
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 2-0 سرق 1 55 ري دويدغ يع يعض

 اعمس لسا ديد يي جا 1 طاك معسل

 | لونغ شهيد ةقعانصا سيما
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 ادصن ود ةرعص واًقعص ب عص قعص
 ا

 5 هدو

 ةاكووعادا ام قعصوف
 اءلوقةلتاقملاقا

 دعك نو رخآلأ سلا

 ةعاص تازعل ثالث ىف دتلمما ْ

 ةععأ اح رعت أرح

 ام

 معساممل اى اذ و 2 وع اص و حوومعو 3 0 اذ 51 د 2
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 أ

 0 0 ! 2 ش
 1 مويس اموعصل ا5تادحلا
 || لا ا 5 ظ
 يسن را للا 3 او م( دالتخا
 ظ مفعاصلاراثلا 1 امص 0 1 ٠

ٍ 0 
 داس كنا ىنضا

 إ
 ٍإ
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 ا 1

 | ران ةعطقآ وعم طقس دعرلا

 ١ ىكتانب ك2 نلا قارخت أمنا لاقيو ظ

 5 اصاالصا هقرحا اك ةلع قابال

 ا طقس ١ تدصسو لعرلا نم ز:عهاشلا

 ع فاعلا لولا حام

 ةقعابصلا م هل للا

 مج ف 0١
00000 2 

 ا ١> هقعصت ةفعاصلا تقعصا|

 0 ا
 ا

 ٌْ -عش مصل

 0 ظ
 احنا

 همياص ا ناسا قرحاطخا ق ريل لاقي

 ٠ م مع
 8 4 ع 2 5 بي

 ماها نم طهران >ةعاصلا سز نأ

 ف "عضم ؟عارصلاو ليل ش لع
 7 نذأ تهوصلا >ةعصلا ىرب ؟نيالاتا م. ظ

 ٌقاسكلا رقمي ورقعأ اصلا نع كوك 5

 نا باى ا كم زرخ كتبي نحقق

 ّى تقعص تدع لادا تدعر رج

 عم 5 قلس رم_علازاتلا :ةعامصلا

 | لا ند ليد شلالعرلا

 ةقع بعلار ان انلا أ يلرص ءا يعم و

 ق وعصملاب لدن سسعا شيب نح قو

 ىشقتلو هان ر_لءاوفانج ماماث الث ظ

 نقدا لاك 8 اى توع ىذلاوايلعا

 هتباصا ىذلأ لصال(ىف قوعصملا

 ا سامو ميله و شغف قع اص

 11 1 كسل
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 قي اوزلخلف ىيطزلا لا قيعتسو
 قولا نا فرع نمل ىقاردصلا

 2 ا مراصلا هير لأع توص

لاوا جاجزلا قف ىذلا يسضنلا نم
 :ر

 لاقي كيضغلا ليل قلها ذو لتس
شو نلهنأ بضغ ستشا|ذالجرلل

 وها

 قعش نارضعلا ناكلهاض قة ذو

 9 مصيب 5

 جاهاذارهاص وذو قهآشو ذزحت

 - فش ننج نم جرظب وص دنتعمذ

 هياصاذاريِلع ظانلا نيع تقهش

 - ةقالاعلا اس دااكنيعب

 كالؤّومعت لاور موصل كبة مرا

 -تامنزقمكش
 ُّ قييعشلا ق اأهمشللا|

 تام هيفىذل ]و1 قات كغ
  للع

 وداشإمجو مفتر [لبجلقهاشلا

 توصلاولع نمزقد ١نه لعلي ٍِص

 واق قرفة قو ناكملاولعىلا

 ىهذ لأطو ةيغوا لني نم عفرأم

 نتأسلاءقذ ٠

 002 متم د ّقهعيْش دقو قهاش

 نبجلا هنمو [سفش رشمات اذا قهمشمل

 «ىط عننيم قهاش لبج و قضالتلا

 رم ومش لصا لوقا قها وش عاو

 العوالم! وهيش هامو توصالعف

 - سكقلابربمالرسيل و عفتراو
 هو دق دو ءىوسم ثا ىلا قيمت

 .. نثل نم لور سخ لناخ ابيبرف

 لل نك و :ييرعصلا ىلا نيسلاب

 وحي ا ملا زمش كركم

فك عي آن سلا لا يمت
 نع 7 م

 كو

 يعلا - نتا لنا - نح قَد

 ةبزحا - هجذا - نقفاض - لك لوقا

 رار مك مَغ

 بل دياووعت صم خام قرت ىرصم

بعلأب ءاهلاو داصلاب نيشملا
 5 هعاور

 ذلا دي لشلا تجوصلا ,ينأعم نم

 - ”ققعارصلا

 ىمن اًقعص و اًقَعَص نآس ال َقوعَص

 نلكت - نصن يعن



 هه تأسلاهّقف

 مهد و قبهيش ناوضالا جو ١ قيبرتما لفل رسل او ٌلعْدتيلاَو لفملا و ليكسلا

 ١ فامهشواَقيِميش قييو قمم (يهالاوالئاز ءاتلاو هرج نك لعتلا

 املا د ذاق قيس لوقي مهضجنوأ | -ةالعناعد >١الءابلاب كلذ لكنم
 انوص ثادحاو رص رلصا ةردص ف | | نم ىرجا )هن تسمم و قصنمو لاذ

 آكبلاد >رسللا لقنر حت قيبهيشنلاب كغ - لقت نودوغي بازعالا
 ترص بتال نال نمنالذ بآصاام

 هل واةيفز و هتوصرخاراهلا يسم ١ انعبلاب ةاعلإ3 مبش اليلق ىااذيفط
 لاقغيو قيف راو قص ليقو 3 -قيلقلا

 هجارخا ريقزلا ةرضنلاد ّيقيهتسلا| وهوالفن طخ ضخا نا نفسا
 ريفزلاو نيفزلارض قيهشلا ثيللا| | ءاركلاة جتوهلبق و تجي امرخا
 ىف لبجو نع هدد )5 سفنلا بارا | نأت ميف تناوتمسا مالكي
 نو هز ايخمهرانل اها: غص كر
 ارصارم قبلا يفزلا جاجزلالا5 | اكعموا دلت سميع ةيزإ علا غلطت
 ليرد نيريذزلاو لاق نيب وركملا| |هناكريزابالك يف نكترل ةذلالب ناك
 ددنلازمنالا ىرثلا ؛صبقو نينالا _هتمزفتااة وذ مقوذ ناك

 لطا ضعي مز ولاق اًدج مغترملا شاي سلا غل فتم دجوأم
 نا نيرفوكلاو نييرصبلا نمرتغللا "عدس

 رمرالا توصوالتباةل لثمب سقزللا | اذ داحاجش أت وص كي ليعا ىدصم
 22 ىصرخا هل ننمب قيهتلاو قيهللا امم ات نم و لمعلا كلة سنع
 -قبهشلافل | نمقهش ناملع زججرتي سدهاب
 يفذ اهيؤرط هلوق ف ريما نتئورو تالا كت تلا جيإ ضالاو داصملا
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 ٠ 5 معلب وا نكشه سرا (ةكفارزابلا |

 كا نو ١ طفل ق ءاحانكه

 ازاا بلا باب نم تنوكرف ءاز نسما

 ًاهرسكو عارلا دف سلذخا دقو لأق ظ

 ظ - لزنامه نقن ز عم نعلذخا داذكوا

 2 عضوم نم لوح تشعل غير ظ

 ظ هه زاعلاور دق قرح مضوم ظ

 ١ هه ه تتاح ]

 رعاشن هم
 ا وهلا ظاس دم شي ىتم ظ

 -ق ارلا لعن منصو ظ
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 ١ لاؤكتلا؟اغتلا
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 زلاو قاعب اهرغاب
 زفلملا مبيع جا

 للفن مت قاصبلا لص
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 تلتف 6-3 توكل مضلاب نقلا

 ا ثعتلارف قرالب نفذ, ناكاذ اف قدرنا
 1 كل

 ,نقاوشو قزبلاب_يبشفتلا ىهوجلا
 | ةخفلامن لطملامث قزبلا هز وامشم
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 : 1 ؤ - لما مج وب
 ٠ ديجاسلا ىلا ءامشلا أ شرما كل

 |!لديسع ولأ ؛اقسطلا تاكراتب تعتلا
 أ حو
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 هوا
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 ١ ه + هما -_ 5 9
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 م أ

 0 ريك م1 رك ارا
 ايسميع ::ضرن أمذع + ىإ ترفأ ل عس

 -لقفشا



 1 ١ 01 ا

 تاسانإر يو

 0 ا ا ملا

 ا يلازرب اذارب و ةزرابم ن شلازرايإ
 -نازرأبةيأيف د أ

 0 5 نسسأجحلا ةزراب ةزرياأر مأ

 نم ةزّزعلا: ىرتيزؤت ذاق ىاعلالأ نا

 ا مح هاذ تسيل ىلاواضلا

 ؟(مااقيو يك 0 56 8
 واسم ا ذره |

 فزد 1 نمو لمت واعد

 وفعإ هز وربلا حوزحلاو مليظلاوها
 ا
 5 ذا 0

 يم ادعو ةزرخلا قأاعم ن م
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 ع صم ع ا د ا كل يلا

 ا

 هان يرزابلا وها يه ةرم تايفس | يفوت ماعتربزجا

 اه 0 ؟

 5 '” 1-1 هر دا

 | - ةزارب زريدق د هبار

 + ملك مي قيس ناك عادت رس ف زمرد

 - كاتقاو دابا نع نلازكسحا

 ىازرب و سلا دعمزعاذ!لجرلازرإا | حا
 لوقا دعينرعت

 مل ةزراب ضرالاورتوللح لوقا |

 اهناكلصرالو لتالو ليجإلب ةرهاظ

 نين أهرتسيال ةزراجإ
 ىتج نا للو دوي صلاة زدرب به د١

 كنمو ضيم ةيوزرنمزيعئاوها
 ا

 صل أخ اوازئربالا ره نلاك جزكأما
 -2قالءل 15 داالأضي نورس دال وش 1

 ازربا دق رهن لان مفصلا لحل زر ا
 زي رثالأ نق ةالجرلا

 وضدصل ا نغ) ض ندا نم زئرب كؤمت ل 3

 _سويسلاو نايبقعلا ةئزيردالاا |
 معلصود )وسر تعمس كرب ره ىنأ نع

 د نولت انهن رعاسلاو دي نعب لعل

 | لاق وزرابلا نهوه ورم شلال اها

 . مسح يح حسم م مصسما



 تنأرسلا هئذ

 - مشاربعلاف تا

 اكد نصح مرن هناي سلا غاجرود و

 ةطساون قرب نم ذوام قرف ىرصم

 صوقيقحاو ءازلاب ميا تل ليا جرد

 .وربلا ناكر وهلالاوز وربلا ميئاعم
 -زردد ورمظي نانمرل دبات طاخلا

 ضاكأزم ءارضعلا كاكملا فلاب زاربلا

 نآمضالا جوخاذاو عساولا:يعبلا

 زري زرب لق لبق مضوملا كل خذ ىلا

 اضيازاربلا هزاربل للا جرخىلاًنوُرُي
 ركبعال هرججت نمر يل ىذا عضوملا

 اًناريرضر 0٠(نممءلاضفل ا نامل لوس

 -«ر وهو هزوريل

 لازارجلا دارا ذ١1تاأكشيدع ا

 حسم اولا ءاضفلا ىسا غل ايزاربلا

 3 اوكاك ل شاغلا ءاضذ نع ءباونكف

 3 "13 تو زري وذ اك يق كءالخملاب

 م سانلان م رِلاذعا

 كابهنو ورب نوت لح اداطخلا لاق

 لت عرت ا نكأتيازاربلاو برخاذ

 - دج وتغلا نمو ثيردعلا

 نمر صمد آد هناك ءاطخ وشد

 ىرمهوإلا الدو يب دلق ةزرارملا

 ةزرابل ازاربلا هلغل |نهد هنالك

 زارحلا هلنأاةردت طئاغل اوهد ءاسنعلا

 لج اززجتو عسا ولاءاضفلا و فلاب

 .؟21ككلق ورئياعفلز ارب كل جرخ

 وعلص مدنا لوسر نارمجو هامرك

 ميال بز اربلاب لست البحر ىار
 - رخس ريبغب نيشكتملا

 2 را

 بانكلازرداو قيغ مز رساورمبلا زري

 وه شل ]ص او زوررم وهذ ءجرخا
 رق. د
 - ذاش زو سمور م

 -ذرببدفق ءاقخ دعد مظاملك

 كل نكو ميما دخ قاذف لِجرلاَزَدَم
 زّوَبوٌلصاسيفل ازد قيس اذا

 زيربتلا نملقن وه وعرف لجرلا
 كوللازربتل للا نيعلاب له ؟شملا

 -لقعلاأب
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 -اًجورترصغلا ناكر !جاونءلع ىنبت د عمور و تجربت ل قأ ري هوو ظ

 5556 مصنعا تل راهظاكاإضالا 0

 و هو |

 - جوريلاروص ءيف تريم بون - ءيرهنوره أفع صح

 يرشلاو لكاككف عمت ااذاورما سم | | لج و نعرل و

 ممدد زرإتدأج رجتسريع

 عنبم الاقي اياسعلا نمناجزبلا| مدسامو ةنيزلادابظا جربتملا

 س لجرلا ةىهش هب

 -ن صو

 رهظت اه اكعريهإلا تابلا كرات
 مزربتو

 عمج او كلذلا ورب نمدحا و جونا

 :ةنيدملا جورب كلل اذكو جورب و مجارن ١

 -لحاولا< حاولا ورصقلاو ظ

 ءامسلا و أعل ل ثف قاسم اوللاق

 بكاوكلا تن ١ لبق جوربلا تاذ

 ووامسلا ف روصقلا تادذ ليقو

 ةديسشسم جوُرب ق يتدكولو للعت

 - لي نم ببرقانه

 م ةقالعلا تسداال انك جاموا ذك

 0 الم سينب ءاجادا الجرلا جتا ١ | نويشم

 ما جرب مناك 5 داغلا حاملا جدابلاو

 ”جداباوكلحاوراركلا نغسلا جداوبلا

 هيبشلا لعش موي ريرح تنن اك ثا

 حظعلا ث ريوربلاب

 دفن جل !رفس نم :تييفس ةجراأبلا
 -لاتعلل

 -قراكارلصا) ضم اير

 تاك تلا ريف مالت جدأ ناك( نالؤأم

 ةتيفسلا عاتملالغشيا كملغشبشلا

 -ةكجرابلا



 ناساف مذا

 متن قربلا ق نش اخو ميجلا كالا | -عاعجا دك ف 9
 |منمررف ةزاتتسا سعي جرب ودمر.
 نيب أ مرعازبلا عمم جربلااماو جربتلا
 رماأوا يبل نوط لف نيبج اغا
 د هذمأميريبلاانزكذ دق <ىلآب
 لك ؛نيبجاىلا نيب ام لعاب جّربلا
 نيغزملقن جدتدقف عفت رم هاظ
 - طيش ىاداطيبلاورجامحلا عرب 0 وهظل ن.بجأا ىلا نيب ام لعأبت ىلا

 ظرافش شف ناك نا ثيدح اذ

 - طرشلا غزيل

 كيبل
 تا جورب جوربلا لسق

 -اهعافتراو

 ضايب ةعس لق ةردعلا لحي جرتلا| | طيرششت ار عزشن هلاس لقا همد عزب

 هى دحلازسح و ةلةملارمظعو نيعلا - ميلا ضن م ىلا

 اها ٍءافص واوضارس ءاقؤز وه لبق و

 ةدخزب حلا رطب نكي ناوهلش و
 وش [ض داوس نب يطد الك حاوسلاد

 :ذ والعام و زوربلاو لهظلا نصاللا عب

 ى حربا وهو اجرب لايتسالل5أ | نغن -قلف لن - قرخ- بقد

 3 ءاجرب نع

 ا قرتمو جرا ةنيد ءاجرب عا ظ

 - للحلا نم نيعماد جرب

 بلك الا لحاش ب نطملاو غيزحتملا
 ظ -لو

 - ينل بعلا عقزب تاىجوأم



 هم » تأسللامّقف

 مليت دوج ل ج) برغي مذي و

 تاكد جدركعي سيل ىذلا قابلا

 ا صم
 -لنغحلا نم

 ا ا غلا ”1ةينابعلاغ قكَب

 ءدزب هقرب نم ذوخأم لقرقرررصم انييتف رو ةروراقلا قلب ن مسوين

 ”ةئاوأهدون قرت آخاكك وز: سمثلا | ةروراقلا نال ايكاحردصملا رسب
 - مقاز.قزأبلا ة رغب 0 تا وفلل ظ

 هوك هام عزجت سمات عَ 8 يضرخغلاو ةقيفيلاب ايءفام جرح ]

 ىشيو تعلطوا عوطاهيفادب | مقثرتعم بابل قلبن وكي نانكيد ظ
 |وولطل لف ترتب جاجزلا لاق | -5روز اهلا خخ جنم

 ظ ستقنافاهرون تقزب. | او. أرط مج -اجاف نايس اف نب
 -اغزايرملل لعار اقلط زنتلا غل اشحب قون -قاث - ىدآص- قال

 و ا اماقرش - علطم قثرا - دعس - شخ
 علاوبم وج و تملط .بنيعؤق مج ولولا طبت عيت -ءاضا

 00 ب ده ماعلا

 قا فكقشا وه شلل كتيداال-هلطَت ءرظف قف - -ىدلعأ

 تتقن ةياطلا هيون | درو -ءلظ م جا ل قف 57
 انااوسضمد ريا دنزعاشاراطيبا غزي ادم -اقوشل - قات -ندأص قالا

 تناك «عضيمب ناكلا كل ذقش | .لصو غلي مرح مدع الخ .شتفا
 اتارباعضب عرف ا ْ -ىمتنا



 لدبي قرب,نم ذوخام رف ىرصم

 داومسلا ناك قلب قايلاوماللاب ءارلا

 دادز ارتبا د قاعمتجا اذا ضربلاو

 .لباقلابلقهظداقي رداع حا ولك
 9 هداوس َقَلَبلاَو رم مدادلا قلب قََبلا

 هلك مة ى ابابا قِيَبف ثيدحف ةديس نبا مضلاب قلبا كاذكو
 -مزوربل كلنكرمس طاطضلاقَاَبلا| |عافتراواباك/لصمرتقلبلاوُقِاَبلا
 كتبو ئكبلاو تؤول ٍِ قام لعفلاو نين زنلا كريت ١

 ضيالزعئوتساام هزقثءاخرلا | قلي وززبلق هو قاب داك كم
 تبدا وت اهبريلت عقب هويقو . قاباوف
 اواكساكضراءازمؤف ظلايدوائشإ |هلعف تك معن لب رد تنبات

 امي ول قيربل كاذب تيمسقاباالا| ةبادلاًقأب الاقي قلبو قالباالا
 -ضيمبالا| اذ .اداقاقيلباقالباد اقاقلباّقْبي
 ءايداع نب لا ىمسل) صقد ضلال تالتبخوأ قايم وهخ ةاقالبإبا|
 اجرام ورتؤشتمللؤ ءامت ضدأب ى ولا فاكس

 اثر متلاق كاتسحاهىنجالزعد  برضي قوقعلا قبال طلشما ىف
 ظ مم عرمدمترد نكت الكام بط نم
 -33ُهلب ةدحاولا هلومل اقملالبلا | وضلكو ءاروام ئنضي نمل ابرجٌنكبلا

 - ةعولأبل )9 ةنه ةقولأبلا

 قيل جيل شمملا نم خزرف مسا قمل
 و شل سل 2 سس سبب سس سس ا سس سس سس سس سس



 تكادللردف

 ضعانضببا بازتلاو د وسؤرج ةرامجج ظ

 ًاهيجرت و اهنراجنولب كل قربيوهو

 -اهف اولا تالتخ اًاهقرباماوا

 عمد دعا >اوس ءاقرب نيعلل لاقي ْ

 -تبلا نمدان ولأ كيف ءاق رد :ضورع ٠

 داوسو ضأيب ميث ناكاذا دال لاقب ظ

 داوس هيف عماج !ئثلكو ناق 0 ظ

 - قرباوههض ايد |
 دقراي مس لاو تبزلأيم >ايقري ظ

 واريسياّيش يل عج اًمور اعرب
 كتلنكو قئارباهعمجو :قيربلا ف
 لعجاخا قريب م دالك ن القبر ابتلا
 -تبزلان م ائيش ميش

 ص اذا هقردي ماعطلا قرت

 ١ قرش ق ردي داعج داك -

 قريبي ءامو نبل _يضمائط :قرتلا

 - ةاأ هلا و نمسلاب

 | اوفس آس ذااربت تالف قرت
 - ةةالعلا تر داالديعب

 -هق وزو هنبز ىاهلزنم قرم

 يالا يف َتَص

001 

 ب علا خلص عل تالذ قدي

 - ةقالئل اوردلال

 ذاع اد! لع ايعام لمالك قرب
 اصااةدربواذرب قربي ءاقسلاَق ري

 عمبجملف عطقتو م« دير بانذرح

 داذاد ادد انزال قرم قم ل ااني

 ةسلاؤ ف ءاققسلا تدام أرسم نم 8

 اعلا >ةيزاج ليفطلا قربا

 55 ملص ليه عممسرأف لجن اّقربما
 دانلا يشوسل ةداتق ثيرحّف

 | ىجرتاوقلا قسكللو اريسككا قرجلا

 قاسي اكأقيفراقوسرادلا هت ممل

 ظ -ملاظلا لخلا
 ”عموسراف قيرابا_ىمجو ءاناوربالا

 وان مرض« وىسكيإم قورجلا

 ىؤعم تبنوهزيقو تأبلا

 - هربا كاذب
 اقر قرب كلاب محلا و لبإلا قيمر
 دريل اطار هيف وطب تكتش اذا

 دا زكام زقوُر نصفعضااضيلاقيو
 ىينسغلة اك تجتازبل للا قرملابسلا

/ 



 ل

 نآسألا قف م97 ©

 قالا ءاقربو قربارفغلا نم ىايبحلا| |اهقذيقربت قا مقانلا ةلزنمب كنا ىا
 |نمو ءاققلب و قلب لبا وللا! نموهو ضو 2ث لى كهوف ,ب لوثنل ىا

 نادعللديف ءاعقب و عقب ١ بالكلا ةكرحلا رن نلا كبر نم لعل الرع

 ظ - قربلل ىذا ةدوص قابلا | | سءالوق 5ءاضالالنع قربلل ةمذالا

 ىداءلفعم د ناذاوقربا ثيدحلاف | | هللا بصق رو رحشركذ دقو كيرعالا
 ايمقعا تسال كيسدط روح قربل اىيراقع ناو قُدنلا هاجر نا

 اقوم لالخ ىلا ةاشلا شو ءاقربلاب| | ةقانلا لوشن اك«ان ذاب لون اه لكا
 ْ .ةاتعم ليقو دوس ساق ام ضيمإل 0 -قوربلا

 اال تقرب نم نمداو «للاوبلطا | اههجرتاس و أب جروب ةارملا تقرأ

 ظ .نتيتلاعبرمم ان رن اعط تمتد | اكن ه2 ةمدنوقاذا تقؤتو تقرب

 اضإ شاك خاوسلانواجم القرا قرداكا دا ضا هز اكل عىلع .ةرهظا لبقو

 -تدرعظاو تزرداؤ

 ءاهطلا غشا ير عسل - كاذلعفن ىرتاو قاب ةأرما

 - لمعلا 5 ستني زثاىا تقرب و ةأرملا تدعر

 مأرب حا ومس نب ”تانولمرغ قف هربا بج « مدعم دنولاتملا ةد|جلاةناقرُجلا

 ذصسأ هلق ر يره كل نكتاكاذاهنالا ٠ ا ”اهقيربل كاندي

 1 ا اا ةظيلخ ضر اقل لا |

 ىنلاؤمرلا ةقربلق ربا لجين لاقيب | | 9 قاربو قردابعمجو لمرو ةداض,

 عرب كرجل ععالا نت 3 |قمرلا حاسد ىربل كاذب تيمع

 اجرت : ماى تماذ زق رجلا ثولمرل, ظ نم

 / ف ارضايلا هلع بلاغا قداجمد | لاق ض ربو داوسريف قرارت

 لي“



 رك ىأسلارّقخ
 عر رك ا ود ديور حرص ورب او

 ظ -قربلاةكأضانما | -قربوذ قاربْْخ
 - قربلاننعف د ةناقرجلا
 -ندلبلاق ار, ناةرب لمجد
 تالف قّربضيللا هبال الرعب قرب

 د و
 ظ نم قف هلصاابجق ورب نجر

 - شرحلا

 -ةقالهلا وردا َْيِضلاَقَرُملا
 امداصاأهن 6 ةىقعنل | ريعلاقرلا| | قس: نم اركي ذ١قيربت تييعبا
 !آودغوأ

0 

 لحاواهيعسو اذا قد رات ميفيع قرب
 -رظلل ١

 قادصم هل سيل يشب مول قرن

 تيل ءاسقكعو تقريب عل للوغتا

 رم يح ع

 0 ٍةصي قرم

 تاطبوملف يليق صريمله رشه د
 كلنا ذا ست ةلاح تلح لصا
 ظ , -قربلا

 كلاب ةرصملا قرت اذاف لم زا خا

 ذاب قصخت انعم قلاب رغلاو 0

 ا عزف هادا

 .عيملإ
 اذاحلا لالا ءاصا عزغلا اضياقرتلا

 سابع نإ ثيدحىق تصخاقوبلا

 قّرنلاو هغه >ىاَةقٌرَب لخا دزكل
 شهدلاا

 مانا ضرع لب هنا: 5ثيدحق دق

 | دود كيعضقاخ هيكري مظعق اخ

 فربما قربو 0
 شه للاو 5 سحا كد لاب

 ةياذاةحلمتح از ىشحو ثيدحف
 نوه و تفعض ى ادب ىدةأمدق

 - عض قا قصياقرب رهف

 ريغ نع هش نيرنفُش قدايزقان
 ض واهبت نب :قانلا تقرباو

 ماقللادنعمب تلاش قوز وقمع

 و وا
 نالوحش كلاثاتو كلب !ندكم نم

 درصللا لع ناكوش بصن قورتلا
 0 و سم يم ل

| 
0 

 ا
 اي 2



 -ءوضلا تقرضرلصا

 وه رع واو >لوق قربإو لجرلا قرع.

 امكى ذالك ةليزغ « ادارن اك ثالذ نم

 هناك لاةولورطلا :ليخ قربلا ىرب
 ناكل :قعاصلا ترتامك اخا
 محا

 ىاانكوا نكن كم انقرداو ان دعرا

 ظ -لعرلاوقربلااتيأر

 | *_نااوهور فص آب بلخ قرب
 ظ - يطم ميف سيئ
 مهياصاى اا وقرباو رم وقلانعرا
 - قرب ودعي

 -قربلاب علا ذا ن اكملا قربتسا

 داددلا قارب فب !ذاذ ىيمإ شح

 ' اهنا و ءايضلا سحاب هانانت صو
 | ةهقورتفس دارا قربلاكمستاذا عمان
 اقرششي لامس و مقالطلا 5 شبلاب

 قربلاربنتسو عفوا جوربداس ١

 يروون قرخي خيو يبسلا قرب
 رحسالا واكل تو عطاذا قرب داق وربو
 05110100 2 دي اا

 -قربلاب انحف ههببش متكرح 1

 هتك قد را ءىعيس و قربلا نانا نفك
 -هلعصل هب ىد ءاملاو

 ةقرابلاو مسجياقارَب قى رئاتيداج

 ١ مهضايب امج يبنلا دع ىويسا
 ةيدأجلاب نيسلا يبت لا ةجاحلال
 ظ اهم اق ورب »لش امنال

 4 السلا يدرب ى امر ابلا تيار

 دعت جيسلا نقر ابب قكثيدحلا ف
 تام اعل ا جنات راو

 ةقدابلاّت حن :نججلا ثراهت ثيدحفف

 -تؤبيسلا تحن ىا

 هب قبو مفيسب علا ذالجرلا قرا.
 | هب علاذا قربي فيس قردإو ضيا

 ظ علبط ىا دامس قرد ام هزعفا

 - قربلا نم

 ان لديبس اهبكو ةياد قابلا ثيره ولا

 لإ نب مس حاعلا ةزيل موش لوسر
 ةعسايبقو قير. دو نول عوصنلا



 مذ تاسللا قف

 - ءادض- -عل- قرب اير ا قرب اههأقلا ريغلاو تذل تقام لعل و لاق

 صضمم نصرا لك -سرخط يلد ةياورا حا اع دحاو حرك نم

 اً ووبطنعلا علب - نواح - ضمن ا رو

 سلا لكىلالقن ضيكىرداال | || ةرجمعتمسوريغ .ةينلبعلا سقف
 ءاعج ورع علاعل رضا ادفع ب نضل

 ظ قرب كلا ةربرعلا ثقب نم بيرق وه
 اهمضيو قزب نم ذ طم فر علصما !تعلطو ضدالأر نيون انعم

 -قرفتلا يبق وهوأ يتعطل تقف أى اكرسمثتلا
 | كلملا هيرجترب رون صمطوس قتلا 3 داوعم قرب ص عملا !نهىف
 - دولا غن لص لباسا ١ ء ىقزب سوا قم شم نمو

 عوام اىذل اياصنلا قثربدحاو قربا 00

 ْ م قوربر عمو مفلاف 02
 استقر داو اقرت قودءاملا تكرم | | -قربلا 56

 ٌْ -قريبا امنقُدف رثن راب :ينايرساف فزب
 ظ -قربلا نعرادقلل ةقؤتلا| | هلاقامف انلّمات نا - ىرَّذ - دا

 ةقراتدق 0 م : نات ليلا اني تام قرسن | علت قرب نادانلق ,س ويسغ

 ظ | - قريبعا ذباب عزدورونلا قرش قربلا نالقزب نم

 ظرباد قرا فدواخمروقلا قرنا ا أه لون ق نترمثلا ناك تماضيا

 -عؤاد قربلا | | نمو قربلاس السر !ةينارسلا بقرب

 هدصت ما قربلاَّم ا خالجرلا قرن ناعلو قاربلا ءأنعم وقاابرت وشتم

 ذيل اانا قرب ادعو ءارسلا تكون - كرست لوفصملا ىيساو عيسلا
 ا ظ



 نآسللا قف هب م/رس

 نجلا كتي ءافتراابض 6 قضيلا| | ةرصعللا نم ةؤلميلا داصلاب ناكولو
 ظ مارينا سد قدرد ارجو نأكل لجرلا ءاونلاوه
 نيللاهييشن مهلا طي قولا | هك ضع اضْعَمْصِعَم باغ لاذ
 -ةلغل اذ قآصملاب ليلقلا 000 اماللك دار لرضعتم | برععلا

 قر 7 داضاعمارّدِعُمأ

 اقوا ةةازبلاف ادخل قسلاَوَقْرَبلا| |.خعجو لاك ؤضعماو كل خب لزن ١
 ظ زمنيا ااهنن ذ عفرتزجلا ليكم ٌضاعملا
 ىف دخل بينوشلا هاتي ضرالَق رت ١ هجاتن لسع

 ايلا هور ني ىلضدا كا وقزب نمبلا
 لب ىنعميَقزَيو لقب ف عم قزيىفا | لسمعاث داعاتىص كي لصاسرصم
 جرحاذا قازبلا ناكقرفتلا ضدالاا | -هلغتؤرمفلا نعقأصبلاجارخا
 2.بلار نباذا كا نكو قرغترفلارم | | ىمصمَب َيَحَب قازبللاؤ خل قاصّبلا
 - قرطت | قلو قزبؤرتطل قص ثيللا اصب

 سمشلا نكت عزبكس ملاتقزت ملتمرضم) جدا ضب ورقلا ةقاصب
 ىلع وؤاصبلاكق ضتئأ هاون تق | اهيبشتوهو مركز دع قصيرا ناك
 !سغزبو لصارسمتلا تقزيف انه -ضايسبلا ف قاسبل ايدل

 هيفا تأّقلا تل نياأويعرف

0 

 ف ان

2 

 ماو لحاولا| هر أيخ لبالأ قاصب



 هو مل ا“ كاسللامقت

 راسا رتكا ”وناارض ملا هادي وطأَم نم انرطمنم

 دارت ولو ورامي بالكى نرخ لأق | |تماناو ىامؤتي يع تضمنطمأمو

 « مَحواَوجَلتا ذااَوٌضا وم وفلارط ام تغأوي قار وني ىدغ تضمطعم أم و

 جه دسللابأ ضع موضعإ _عس ولا نش

 صضعم اوقو ذالورالسلا يلع لع شيدحْف

 تاري لرغضم نمد وأم رف ىرسم |مونلاقعجأ :ىزومذم وار ارعاكأم ولا

 ضلك سرت اكنيعلاد,ى واؤكد أضل اةدسلا الدم اولانيالن اريهرما قو ذ

 اوزتينا سلاف نيعلابةيبرعل اف اراب حضملاب ههيشف ةوفيسلالو

 اهلا لقنمش قزم | -5 الت يغنمرغلا نمت اقلاو
 ةااعلا 7210تنَك ةرث ١ ف لك! ارضضق
 لذا ديع لك ثتآسخ نسحلا ثيدح ف
 ثابخاَّرُم تبق أعان جوف ادهضمدق

 هعجو اة ِرِلع قش هرضغرنمضعتماو

 رمد دم صِعم ببلميلا فد

 0 ابيل د لملعس شيرلحف ايندلا ديري ةثيخأي اربط تذوب ظ

 ناوهو ”طقرع ندلاخساثل !لاثكب | اكان دجوف كانبتخاو كنب رجونعي
 يشن اضاىتم رمال ارضعم اذ متتخا -اتضّصع نمل حبق أعلا ةرص

 _مظعو مملعق شى |١ | هدماك ميرسلا تييفخل اجرت ل ضأىضملا

 حيلارم اتست نيريس نا ثيدحف - ةكيضاريخك
 قشيىا يكتمل َتَضوَم ناذأ (001ءااوه حرض عملا برشا ذارصتمم

 لوري زناسّشست ةقلس ثيدحف ضاضم لجرلا ىحرمبو :حولم قاطيإ
 سصلعلو ديلا ف ىزر انك ىبومولا لأصل وهو رورطعل ١ عارللا نمم ةدضو
 ُهَكَص ناي( ارم ضاسملا لاكزلا

 تم ف
 تاكا دل "دباا5 تضعف ءطمقو انه | مَ



 ىناسللامقق وي أ

 سانلا ربيت اضملا ترتكليزوجا| |تلدّسزيح عربا علال وق نمو لاق
 .ةقركر هش اهو اكرشلا |١ |ةضبلاءاضيبلا تلق مركأرسأنل لوا
 هكر ا خاصمصمو و ءان ضمضمأ |دلكلا وو ىلا ج ضل ضل ةزخلا
 - كلاسغا ذ1ليقو اى دوت د سسلا جلو
 - هك ىضو غ ضضم | (ل3 وضم! ماكل خشم  نيبعولا
 يحفل اذ ءلملا كير ةيضمطملا - ميقرنالك ضم
 _هيرغضمو مكيف ىف أملا ضمنم ىادلك 26 يم و ماكان 1 01
 | ههنا واذا فيضع علا كيلا ظ -جقشملا هدم تغلبا

 ا
 نشر الا قيثرنعلا ضيضمَّرطم كاشي | نهايرضم ايف قع لجرلا رقالذا

 2 تيل نقتدي ضبو ضم كاو تاقارقى ا

 ل ضيضم ا كرشؤ ضةزنعلا ِتْْصَم ! انجل سندا كل خؤصاو ةاعمطمل
 ١ نها نفش ترصخو هتيررشا خا مسلط اكقتفش ججوعف ا طصلا
 000 ظ -اهف

 قار فمذ تي بلكمش و ثيدح ا رطب نامنالل وقيدا كلا ثيلا

 5 ضم ىيسانلا| |  ةكسراؤلاب يش :وهوالر نش د

 قيما تضف كي ريشالا نيا أك ييسر

 _ سما تششضصمزتم هسيبساا
 تضضق هد درددع ق سأعمل لرضمفم ظ ظًضربودد وادم مداشمالام> ْ

 ىف سال لضضمت و نيعلامب |ةياك داضلاو مدكور د وجلا
 لإ ةزانل رم وا :كمحلا نم اماوه | | ةيلك كلذ مم هوال قعم لعتن

 00000 ةداخايسقدجدل ةيامللاوا



 ١ | سمي 810 طلتغا جك او نذني تزيغ 5
 -ةبؤرلاقو هقرجىابنغلا | مقتل اا نقتس
 ىضا س هل اك طوعش نم ٌْ عا دفادس قرجسجت ايف جرا منا

 أمضم ضرب رمل نمو كلنع ظ -قلقو كانصق ءورتا

 )007 | ىف نوكت دكا مزيل دع ثيدحفلا

 - تملا مالم كلتا ايداع زققحيي ميت قاد 9
 هيتس 0 وييوتحوت قلقتو ةرداصٍ كا

 نكي مدانكت رعيرمل ع عجو ا نو -اهعي هاه دفق دل ملا
 ريس نيالا ىنَضَم 1بدعتم دقو 3 مه هاجر يعتسنيغ بنزل بعلا

 من دم لوق فم نم ناكو اهرعقسعب ىلا رمس مم ياسك نترك
ْ 

 -َبَحا م تككدذ ىرلج ندم - قير أس تو لشع عأنعمد
 -ضدتدت» يمد اشتم ةينالكلا ذر عل يعينا سلاف

 -ٌعَحل- 2س أهف نتج ةميدتلا

 ءطاضمو شم رخ عيضرلا خان - درع هل
 اسهم :ابشتيس كاتم 00 :لعجةباتكالسفا
 ف امل ظ

 ايس

 00 أ 6 هش اق 9
 - اح ى ادم لوم ب - دتورحاو تمد نما

 ” ىسي أيش لمت الضم ة[ما دم زولا و رهط لضم هه مارا
- 0-0 7 

 2! ءلالاننانعأسكمي دال ذ تاكا 4 ْ 10 انتمي ماسه نوقلا

 هيك اف ا . 20 0 ا د



 ا 21017 2 م

 لا سالو ا ع 2 وعم هيأ عا اهقب ضبا

 ضرما يي ارواح اَيهلاولا 0 ل

 اضسعو تارا !طقو تاثيعلا | نبل مهس لأق جسيدجلا ثيدح

 ظ تش اهووو ا -ةللاكردماهفداص بإسلاب

 ميله هداوس ىتشا١ذانيعلا  طلتخا غستلام امالطلا تل

 ظ -رحلا ةديب داوسلاف يتم

 وهي ثيطلا وعيا 31 ظ متاوصاو ذل اي سنان تعمس

 س هد وشم يردي يش ويب وهيب

 مالكا رصقنو نآسللا لقد 3 َخجللا| |تاطانخآذ تعفترا اوصال(
 ناكضعب 6-5 .كاارركك لقو اوح صا خارموقلا

 - ضعبلاب قصالتب هضعب -لبالا

 0 قلم تحمس خا غشنا لال
 ترتاة ديا شاسزلال .٠ يصوت

 هنأسل لومي ىنلا جكئيفاؤيق |٠ كيب ازيب قائد

 -مقدش. ف ًاسورشم ءاجاذكط لاق تيجو ىا

 | عموم خضع خرم هرادا رف ىتيفلا يع ادب نا نكي لوقا رلصا سرعاالو

ٍ 
 ظ -مضا سالو -تددازشو تلاط ىنعلا
 1 وهو هرادا ميغ ىف ىلا يَ ولاطوأهتبن عماجارضد ال(

 5 و و تالق بأتم تاللد كس ظ ضرالؤبتو 93

 ظ 6-2 داتفثلا ةرضحلا# ديلطملا دولا
2 
 ده 7 4

 سدر ايطاليا وع[ | هه نوملد
 0 ع سل سس مع يمص سي نط لع ها و د ب هي سلا نك ١ تالا سو



 هيل تأسلاةذقف

 . مير ؤصش ارداك رتع ام اومادرط ا١لتىاةمنلارتم تسرع | ا | 4 ْ

 -ةااسا نها يهيكم تست: يدحلاغ

 ا طلتخاورمظعاذا رمالكيل ١ وهو 2 ةراؤكلا نمد اردعر ثلا تاخ ظ

 مودا لن دو هبال | نا ةأتعم 9 جاجيل ارم عفتسا

 دكو اح ظعم هب يرن صحو ْ قف تم ريخس ريغ تاعربو قاطع

 هموم ةتل وسل دوا! ف خا كا نذ ككاو ديم لح
 هيسرخ لا ءاطاو محو هكا 9 5 "لمد

 وجت نهوداوسرلترلظ ةدشل يللا كا بو ىا ةزخ لضم جو

 دولا عسا دحيه جاجج رض ظ و
 - ىلا 2س شت عسا 3 ةموضعلاف ىدالا هَل ظ

 دب تيمدما كيلا ناىرن عمدالال5 | | ناكورمق كرس لياك تريح رجل ادد

 2 ئيسلا| الا لصتالأى ىف قرن رعب لا ءايشألا ؤ

 !انءييلتنل لع عساو هك نلف ةقزالم عم لاش نوتالواهرعق ظ

 -هةتعسْف | | هنكاربل دوت ناك خال مايك.

 لابوه موقلاب اليد حلال صيالل ايما ّةتس
 رمظَع جوللا ما ا مر ا ع ظ
 و وقلاطأ ا.ةقالعلا ,
 لاقي ءاغلالاق يجف لات هسالاق| | -ةقالعل مرده ضررا
 ورضا يامكأ و انطرشا |كفرطورجكو ذل ينكك ءادر ل4
 ناقورحأ 0 1 لانه لقيد - ضروعلا ةعس ىلا كلل )رمان |

 نكي اذاجالب كي نم ثيدعلاغ
 تت 2 2

 0 ريت كلاب . كلا ميضعب



 مجاع

 علا نع ميعرضن عض لك رنبلا كغ

 رحمت اكاوعرزاذلا يقوفتس ا للق يف
 حضوللاب حور نما تعا

 ٠ - لف نم عددنا

 ليال الرس ىرهزال, توق نت
 م راف ترا ذولا قوم

 | قالا من مدحاو قثنيلطياالا ظ
 ١ م حس اة عيا

 0 2 -الأع دا

 كديب قف 3 وخلمع عرق ىدصم ْ

 مقالا ظ

 1 ا وس ءىصع خ١

 نال شوط ىا نما جز
0111110111 

 كيلع ولو ا م

 0 يوم ير ئقو
 هيوصل ١ هيىرشقاهب 3

 ظ -هقرافيملو

 | راصإ ذإ بيطلاوامائطلا لاق

 .- جوت نق ئدطخ اك
 قوسولف هلسع اذا مسار جرت

 بس لي ويس عسسل ل عسسل دس اسس سس

 5*5 11 ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااااااااا ا

 افاعأ 3 ا تلا |

 انيصلا نا ييقانه

 ع ميضا“يأز جزلامم ع يدا

 قي

 رب سيصاجرتب

 - ةامب ميمدي ز حا عيصأب

 3ل1قرلاو لوقبن ١ عينت جلا

 اياد يام رخآق و هلوان

 ظل سبيلا دخا اذ سال ا كاك

 1 _ ىطخ اباىلكراصغ ةّوأم

 اهضعلا اقان نك ناك قعبلا جول

 نصا( ساد علت ضعي لع
 ْ نضعببي مدع د فاصملا

 ْ ل جلا باقم جملا

 دايم 3 3 1 نمد شاد ورش ضورفما

 ا

 ا
 ا
 ا

 افاةتفعم

 -ثقدأ اذيئالو همزالب صامت

 ...٠ تاسضإلو لي النا | هيوم
 هو 9 تف ل دما بنك 8 لفيلم لأ

 ] .”ةيجايل اجي دايما توي
 مقال ةعئاوو ديوكوع نجم ١
 مب
 7 مق و 0 راه ىف حار ر مالا تملأ | اعف 5 - 3

0 : 
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 رود اد رام ١ ام حصد وي وحاح هلدع معجم ميرح رماد سو يوم ب مي بسيسسمص جب . ص0ظذ10100لللا ماا



 ماس ا» تاآسللا معك

 |. نايتلكذع ةاخاوملاؤ مكب نوقحالأ |ددح تنا تيك رعلارضعبل لقوا
 | "هالك هي رقحلاو انالذ نالذ َنيْغأ داتلاكب هدداو قصلا لأقخ تقلا
 ظ تق ةاعجا قصلا دارا عرغلاو ركبلاو :شاؤلا

 اسمي مضج كر داموقلكحت ظ .ًاهزقعاواهقااسب فيسلا
 يجو اأياطلل كباكرلا تقحلت و | '؟ * ةلاحرلا ٌقَضكَشاو دلا صلملا

 وعلا ٌْ يل

 00 قيام ١ سورس لاقي
 ا حاتعرلعجا ىلا
 ريشي قاونمو 0 قش يملا | صايس عارلا قاصاالا ىرح

 يا 1ةانو هدول اهك اج ليرتالأ اا جيقام قت افالتلذب
 هت ىفن ليالك دات الذ نايك تأك

 توبا

ْ 

 هللا ٌةّوصل نم ةوخام قرف /ىوصم
 نمد دوج و١ ين وج نيش لك قتلا ملي حجو ألا نم برقي داك قح'

 | نماضياّيغلاو سابنلاو ناويغأ كارد قا اكو قولان ١
 ظ يده او لوك دعي فأي ذلإملا هيدي كلنكو مقحلاو ئثلا قي
 ارق م وق كانك سادنانمآضيلا| موتا هكرداوا قلاب اا
 ْ -رويضُم دهموقب ا ا -

 طاق شائضادامع اي ا تيت.ءداك جاه داووا جف
 هتقسأموهو ىَذِجلا عر رى باوصأد ضيا قلو ترهرجالاق
 !ايضسيق داولا نا تذذو عايش 21011016 ساعاشم كانا

 0 نيس



 ىأسللامقف ماع و

 20007 ظ 1 صَل ورم قولي لاب ٌيشلا قد

 ابرمثرلا اق وزل, قصف نم قس | هك نق واقازتلا ق الثلاو

 قيل لاقي شطسلا نع اهي ُدقّرلاو ,قصلاكهقالاو سلو
 اق 9زالا5ءاود وسلا | ظ - دقصأل6 هقالكو ةيغ

 ا د هقذي ومهازلوإذه قألانه

 قرا هلصا كلاب ةثرلل قوزللا هيي

 تلو قيكق عش قيكةديسا -قْيل وةَقَدَ
 هبزقسلاو هب قزللاو هب ئشلاو هب 52 نرلاق زاد, ف ذلاوه ّقركلا

 - ةقصلاو قيخ 50 هده ويزار الا ةذنهىاقي

 قصبة عرش ١ ةّصِلو قل وفا ظ -ةنهق راي

 - ىذنكيف قص ويد» سارلأبأ هافرط قزتلا ءاقزُ كَ

 قصل - ىوللا# قزللاو

 -قزا نم غرثررصم ظ امهزلي حجل وو دقو ناللاو يو كلا

 فرغل ل وأةىصلّق صلي هب نعل اربي تح
 لوغت عسر ريس, لوةتريقو | | قوصللا هل لاقيو جصنملللق |

 ةصئءايشا ف ىهقا شوقا (ديليلي طل الرعب تيد ةتدن قيبتألا

 قيغؤصلاو قضللا هاهدحح ا قر اي ى ذلانيطلاب قزلت
 - هفضل قَصِل اسانلا ن مقرن اننت ١

 - موج أدب قصلي ءاو د قوصللا م هقالعلا كتر دا

 ةءاذا يعبي بىقرعب نإللف ّقَصْنَآ قس
 -ةريعب قاس, قصلا اولائامرو| (لص"كاو قاصلو قزلل خا ةصأ

 ص مص هما



 امهضعنو ةيراقتملا ىونضطلا لسبَرلا

 - رضع نم عقرا

 نقل زع سيكحو ز: مير أ هدم لحاو

 ث| تأمن ءاملاخف ا رثامضب

 -اهشارتف دام نمدرخاوق افق و

 لا هنو مق معدات عي( ىث اضم تنارملا

 يارد
0 

 ْ 00 خرب كرت الك نم ىرظا ميلا '

 كيال لاضنلا حبب قرضا زجل امومد جددكل وفك كرو ءَدتَر لاقي

 يدق ةليلقن طعانافاش طعبإ| | - جوترلابتع تل
 -ًووهتم واحلا ٠ مةلننلا' مرا

 سي حما ين يح ءاسرلا

 مل ايو ازح الملا قامورت لش لوثسعل 1١ لفل ظل ُتيولا

 ءمدب مالكلااوضر ات موقلازحهلت ظ , > سدل ىا تعالو بتر شمع

 كنحالتموتاوقصالة وهناك |  -سماوهىاةرشالوظلغ
 -ضجاف ضع لخد قئاضتمأ |ءأنعو ابتحاكو بتررمالانهؤام
 ان انرملكا نم كيف 9َللََت ريَتَشلا| | له وهىابي نقلا ةدشسو

 نلهللعدداالعالزل ةرعش ةس أجا ْ 2ظ1111

 قزن | |لكو رةبترلل كانك يعتلادبصلا
 انحش دبا زل نم دوخأم قرقرددصم ظ ين زعل ظ 3و فاقت

 ١>شاعم لص كو افاق نيئازلا ظ مضلل 0يشلا نعي توطلا كتَولا

 - قالا كفن مدع ثداهللا طش وااو اج ب تلال



 نتاسللا_قق مج ساس

 رازثلا بترتلاو ءيفرتماقاو قرلافأ | موزئلا نو يصنلا ف لصالا م
 بركاقب نوط و هتان | تملا دبع لا كد رشا نقنمثا

 3 فيضان و بن م نحرلا را ف ذ تبق ٌكقارَتو اب وقر لرم قولا ايد

 - تبث قيصتنا ب ونُر بعكلا بصداع ل ىكلا بوتر ٌدلاَقب قي شرحت ظ

 هتضاأبا تاب و هائلا سوا نأ ميشا ايت لالا

 | لعل ىتغدعب لاساذا نهرا مذ محك ل ووناو بتر داع نب ناهقث ثيبدحف ا

 ادن ناس ددمرد ا 5ليعكُت ل! صيامك بصل

 ائاق يهئااذا مرات :مةرسنلا و ّقنِحو قم شابا ف

 19 جور ةرحاوناًّتولا نوجد 8 لص ناكرحب رات ثيدعا
 ا مودات عمال لب ةيثقلاو ءيشكلا| هن ذا دعمت ىنجلارت جاوز

 7 -لوقعللا ف لرسوسع ار موقن اهيغدأ | | ا

 امال انهنم بت نع جس رم دع تام نم ا كيتبآ سما وتكاد تبث بتاعشبعأ

 -اهيلع ثعب | |تمزألا لقي ىنج نبا لاق تسب أشاد

 ظ نتا انودإ اناتعيفرلا ا نيل اةئترلا لاقط سما ارو أاتارانه دعا

 ااشلا دادابعلا نمره ىو جاو يكيزوكت تا ميلا نه رمانيهالظف |

 0 دابر نع مذعقم غوأ اعثر عضولا خه عم ةناكولاببا نم

 !افى دنع ميلازمتحم لاق بتر تنم -اهعمج شارما وا

 - ليج العامهو ةبقرملا يبت وحلا متع م املدي ريغالصا نوكك كانه
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 اراك اذ دسالو زكس أ مريغ ف دلوب هولا '
 ظ مدن لقويقب فانتم ةنحا ىف

 ص تال! دااكسرطلا غامد ىف أدسلا | ع

 | ةءاط اه هاوغتقانل !تعضواذا عفدالا

 ظ ماوغرك ذارلعي نا ىلإق قينس ىضت
٠ 5 2 

 هدم مطقت ل اوطقثإطوانسلا قئالسا

 ! لت الامسلا وهيدييمخر أ الييسدا

 ؛لارطلاعخلا قف قنا طنين هازرم“الالاقد
 تأ نكت يرحم بلصلا عم ةىتمم نوكت ْ

 اذ ب تسوس وشما وكلا
 حسا 0 م مسح 5-2

 عتتاتبن ضم اخساو 3 ليلسلا

 عا

 كلن دنا ف هوو لاقدر ماتسلاب ما

 دس ملاقيو ةسلسلا لغعمتاللاقدا
 ا نأقي صنم مون ل شناو لسنا لاقي

 ] نيلسلا نمتلأق سانلاو نيسنإلؤ كلذ 3

 ظ وايصعوا بقع ايلسلاو نتملاوعن

 عت رماه ضعي لصق قئلط تاذ ةيغا ةليلس
 0 | هيو لاطتساا م للا !ةليلسو|

 نينتملا زينا انفو عازمل !ليطملاو
 ظ هك ديم يفد

 ني مياسلاؤشيو داولا ف الل كثي رقليلسلا
 ءأملا ا حاولا طسوا

 رجس ليفي نمانقسا مها فيدحلا ل

 ةساكؤيس د نش اهبؤش : قاصوهو
 -صاخ تح نس

 العجم وريؤحا وج جيلاو عض
 ] . -عاركن عند الاس | 3

 1 اهقذم هزوحآمو نطو ناهم اعلا
1 

 مم ترهل ءأذلا يلا مهتجي لوسمحت

 0 لصالو د ءاؤىيضاإ سلاسل دا
 ا



 مجيب ى هم
 ع ل 1 ءمنأ خذ نك
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 0 نم مجول ديلا الم متم 328

 ْ قدز مل ١

 نوال إل
0 

 انيق ميا متاع ثيدحق

 يخش «تيبضع أ هي دب نين |

 مهاب عت ا جوت ةادغ دناسالن اكدك شيدع فو دعي دو ا
 1 . -ههجارم رشدان امك منع معكو 1 0

 اة اس املا عع دملا ثب 006 او داما وه اولاقارك عع

 نيهاس ر مزح >؟ثيدحلا ف3 ى دق | ك5 نارا :نكشو لأ ةعرعا

 ظ - سان! ىيطذ تموصفت لستر وامر بات

 سك ينم جس ماشيدحف ا لسا
 لواملوندب سصرصم سما زجيطش ظ نما يراد و لولس قيلس رس

 ظ معسل بطشلاو ةرتق ن مس أم ىلا 2 ل صاله انه قع تالساو
 - تيسلا]يقدول ضنا ظ نعلم

 لاقيو يت نمؤسلام ةل السلا لالتسالنعىا ؤسلا نس عرمان
 اعف ةلاكشلاو فينا كريس تللسا | ويس

 ةرقلإوبب نم ناالذ لسذاو ئشلانم | ىلا ءاففتسا ف واطنا قلسنو قم
 مايلشا د سديقحف تعا خا ليلا مويس يدا جشوع

 سلمت ةدذي وول شتي شا لشعوب رخآمو تدوص هل عمم امف |
 ظ - ]ل نقنف كتل سعي ئثلاةأرملا ا كلجام ىلا كس /1نم طرتؤلا
 مؤطنلاو دموُّثساآم قشناةلالش ظ ف شم قفا

 جدنا نمت دلا هو نآسنالا ةلالشا ظ 3 1
 اةلالس نم ناسا لانة دقوا تصل او انا دب ىنتعيشللا ثلا

 00 يطا || افياش اقم هلخملنستتو



 نأسللا هقن ها
 فاشل مسكو والك نيسلا مضب وشد لي رم اك يف لخدي و قاسي عنا
  اراغلا تيس ميو مازرج ضراب ءأم -نيخلا لاعا نما دلع
 وهِْيق و لاسلسلاءأملا ةغللا ةروهو | |”(جسلاؤ نم لسلسن ام قربل !لسالس

 8 -لساسلاوعبإ | كم رلا قسالس كا نكو َةَدِسَلِ
 سلس مورلاعيضخلا مال لاقي | ةييَئِسو ةاسلس اىقدحاو
 "جاك ثق الاعلا كتيداال“ مساس و | |لسال سو لمه و لسالس و ذ قرب

 لجالجلا نامتوصل|اكف1 غد نو وح أ | -هئاونللذ ىرثىذلا ةساست وشو

 امتى صللجالجا |ضعيلعضمب لقي ل مىلسالسلا

 هدا ىضرر ل نبا ثي,صحفو داقنبو
 0 لو دصإء رسم تدايحت سم ئعارضر الة وأم معاه

 طا الأ أم1 .نغج نم لوقصملا نيسلا هضلرقعتب لمموه ل مرل لسا
 عيط ىيس(جقيقحلا غ توكيالذ| 3

 اذايَئاراَثوص ترحيو لهغل اي قزلخ

 طور ا مدد نييس لافي اكو لولسملا| !نمؤن
 لوقصللافيسلا جخللسلا غلصاكاو
 -قشرلا عم مجارخاكا لعل طارمت

 قئليىف هجارخاو سلا جازخن السلا

 ٌناَسوٌوَْلاِة كؤكساو الَس هلسصْمْلَس





 تكأسلاا هقف اعلا 6

 احس اش ا 7 ل سس ل م سس ل سس

 ادام ءآ :ئكأصلملا نموهو

 كف ىصوملا و ارملا نم اهريغل و ةبنع افي سناك ةلضلل هؤاشقالمفلا ميدوت

 - لأ سلسلا ق لج وت تافصب حس ور

 ءاملا لِسالٌّسلاولاَمْلَملاَو لديلَملا | قبقرعدداوي لد طاع وكيلا

 لبق وقلحا ةديهئسلاسإ لمزعلا باني ىف ٌقأسكلا هيءاجةمي دولامنم

 يطا طوابع بدا

 ةتبةزعل قا او لوخ دل هس ةوتسااورهو عنا دولا 8دحاو زتعي دولا

 نسيته ما الل م20! ششل عجم ىنلا ناكل بد وتسملا

 را رضوا ثيرماذا هذا نمسلستي اةبد >االضأرب ككح تحت عدوازئاط
 رم ءألي اسلس ةل لل ةيصي ظ  ةقالعلاأ

 ةل يأس ليد حلا نم َةوِسِْسلاو ؤ مضاناكميف عرب ىذلرضلاٌءّدَولا
 ظ -ىقوصل | ظ - تلذذ
 - ةسيللاَمْلَسو سلس [آظ2ظظ مول! تاذ
 قصاب ذاب االسم نثيللا لاق اسد ناك ارضا كم عدولا تاذ

 نسل وقف هوست شاذ[ | - عدول هدوتسىفا

 تببصاتا هشلسلس عرج قاف ءأملا | |ساهف عض ضوت قوملا ناكل مي دولا
 -هيق | |ميلعطامي رئاح لادلا نوكسٌعْدولا

 0 ظ ره ابونا فيتا
 لا سلسو لمس بلش لاقي د

 0 مدان هبلعالأ نإ داق| ايرجننعإ لش

 ظ اةيوت , هتاسم ع ةراج2 ل عرريخسصلا سلا ءأم
2-0 

 1س اسس اس محل مس حسم ١ ملا 2ع حسم مصل عع معامل باص دل امس ل ماس © ل نوح مص سس نس ا يوسع اع مو محاصسسسس ١ ع ميج اج م يحسم

 ليتم جاجإلا زال .ه هنأ يتلا



 هام د

 2 يزل ادب عا د دا ةنئس باورلاةزه امكداثيوغاذل

 دصازاكناو علذوللا ه تره االالاق | ||وهفر ءأه وكرت لوا ملاس اهوعرشباو

 5 000 0 اول وهو أك وكر كلاوج تحت ملا ذا اهنع

 1 ؛ناف| (مكدوّدعا دو مهلاب عدو نمل عشا ظ

 ؟قبلاةمالسابرط اعد لحدا هنال نيمو جتياو هفرتو نكس ىا

 رعلاردا وف قيد كلل خ لشهب اوعدو ظ - كعد بحأ 0

 -_قَعمْس ىاهخم و ظ اكرر عدوو هكرنا ىاانه 220

 اسعد هالسلا عاد خرم انالا تعدوا املوا لقأم و كبر تاعووأس هكرن

 تالا قلا عادولاو ءبريهانالف لقتل ضغبالو كنعىتولاهدداعطقي
 ةرمجم ا دعو رمال سلا لع عيدوتلا | [ميفنحتل اب كاعاتوام ردبازلا نبق ورع

 ن وكت اير ةقرافلا ناك فلل غعم.| | و دع دقو كرتلا خفلاب عادلا . سا ا ا ومالا عاؤلاهفاسملا عيدوت فن انجوب |رنمالا | كباعكرتام ىادحاو(يجفونعلا وا
 هه نا

 55 - دعد35 كعداو

 ل هللا تش جداوتلاو عا دولا ضعي مهنصيسأ انلاعي دوت مادو ظ

 |تلعالاقيددمسلا عيدولاو كاضللاو | مزلاخا هَلْ ؤأسلا عيجوتوريسلا ذا

 هنا ثيرملاة واَّدهع ىااًعندد | ظ نيضف أخ رهايا قيلت اًرفس ظ

 اسرم خاص ىا نالخ ىنب عداوأ ارك اركأساإخارن عد ومره و كيعدادا

 ةقيقحو ىذالاو برم كرتدع لفئاذا امملامصي قلاع هلابال افتت

 1 دحادلك ديو |دكزاتملارجعداوملا | -هتلقامؤصالا

 - هيفوهاماههنم| امهضعب عّدَو اوعداوتوموقلا عّدّوت
 | وعوامل 00و دنع 3--



 هنأ

 -هنأص هدعّذوو ابوتلاعد وأ بييفكي نم نطأم ىاعديم ٌنشامأ |

 لول عد ىن نا ميد ونلاو ترهزالألاق
 - راكد رب خم يلا لصبال ناوصق

 هع دا اذاو بوتل اب بوثلا نعَدَو

 - نفخ

 - هنوصت ىاميدع وت ديد
 بط | وعمد الأ لاق

 لفحلام ويل قوقع ابا مبعد قت و 3

 : هاذه مل نبا ذا انالف نالذ عدمت

 بايت عدوت هب ىذل لل نتبلا عديملا
 -قوقحلا

 -اطنتبا اذا هن َْص باث مدون

 كاِقتلخمب هع كون لاقف بهثب لاعد
 انا ىسلا لري مي رن وصتى انه
 حالات اقو اذ تايلا.تعف د ىذلا

 -نيزملاو
 وىللنيم ل نتبي ىذلا بشلل لافي

 ليلا و لضفمو روعي و ٌغَنْيِم
 جيلان مهن ّقَكَحْلا بوثلانعديملاو

 - اقل كربصي لنتبل ا نالقاخللا

 بوثلأع ديم تلعج بوث لك منّي

 !؟دتجونلا بوتلا

 _ليعلا نعنفكوصي ىلالتلا
 اذاكل خو نزخ ناكأ داع ليممالك

 هسلاكو ردم مشت مالك ناك
 - لنتبممالك هناك

 - ةعدِلارجي ىذلا لجرلا تعديلا

 ركتمملاس انللكسرملا خاشيردحلا كس
 و

 مس نم 8.50 ىو

 واوكرتو اوليهاعاوهنم عد دنرقف

 ,نماورتكي ىتحرص أعلا نم نويكترب.

 يوهعلا|وجوتسي ىتحرشرلا كلب و

 وهو عيدونلا نم هلصاو مىقاعبف
 ىنعلا نالز اجي رم وهو لاق كزثلا
 درا دا لجرلا نآش حالصاب

 دعمصملا 5 از ام نم حارتساو كرت

 متاع وت رط وذ نم نوكي نازوجيو

 اورماص لق ىنعي عديم قتنصى ا
 قوتي امكتاوصتب او نماغفتي ثيخ
 قالطا نا ى لسعر هاظل لس انلار لش
 رف اسما له ا ناك كرتلا لع عيدوتلا

 ىلا نوعجري عصخرنل النعرن وكرتي
 ظ حدو ويلا



 تاسالامّق

 عولاسو حيد لسع ن اما ةوعض واش

 كاكرع درع هلا وأم لاس ملا دريبشلا

 اكو رغب ا كن كاسر ناكم ف ةينوملا ظ

 - بول سمي |
 راف ص ٌقيِانم ٌعولاو ذولا
 لد لبكاشعلا مب تبن نت هلام جت

 قشكقّس اف ىطب ىف وجب ضيب يم رخ
 ريكلا ءرغصلا غ توأنعتنت قاونلا ْ

 -ةعدوو ةع دو ايكدحاو ظ

 [قوو عدولا_قنع ىف عضؤيبصلا تو
 جدولا« دق تكلل
 ادام اه داب مالى يصلا ع5 هلو 9 ٌْ

 تاوحشطا

 عدول ع دو قلعل نم ثيدحلارتمو

 اقةادزاون اكدت ها ينع قا مماو مل هدا
 جال هدا عدواكرل وثو نيعلاةفاخم |

 -توكسو ةعدد كلدا هلعجال

 ىكدخي ىافترهد دولا ذمه
 -اوورم دف عدولاب ىبصلا عدن امك
 ! نميني جدلا موه قمالا لاقي

211 

 سرد عأنإ دو ىا هعردو هسرفو

 _6 ف ولا نمت

 ميلكو هقنع ىف 2 الَعَحنبإَعْدَو

 سرؤوط و ءهطز مسرفو جدولا« للك

 دارس ايقرببغ دع 52282 عوُم

 ”قالطارناوصىف ناص ىئثلاو

 وم ملانكاس ثارت اخس رغلا نالمهقر

 اهداخداص

 ُكيرضفخلا للملا لع رعّلشل اواعدلا

 -واولا نمرضوع ءايلاو ةحارلا غرشيعلا

 ككلاو 3ك داش ال جرلا عيدولا

 ةع5 عدوي عدو ةعادو وذ لاقيو
 - كعاددو

 مع داوو عل >وهغ معدود ىرب نبا

 كوكسلا لع ةعدلاق الط! نكأس ىا

 صاخم اقم عقداذاعقاولان الأ

 11 وكلا مدع تلاز ْ

 و مي دولا لصرلاراق عم مَعَدلا
 ولاة ربكسلابىا عود حل اب تيلع
 0 عدتاو دي ئثلا عدو



 نأسللا مف هأمه
 الل سس سس سا

 ْ -موضول إف عض ول وعم اباد من اءارقت قت اع نع ها صععضيالا |
 هرافسا كن ع:يانكوهنبقو ءانللا (كقلالاقثا شو علاضوا للحاو :عيض ولا

 نمخل ماكل لبلا لح منلاَو دض توا 0 ٌةعيضو نالف لع تعض و لوقت
 7 -ضييعا دع. اوبشالعل دياز ه دعي دو هتعدوتسا

 تعضوو هيدلو ةاولااسا لات عتولا ظ جيد ون ميدوتلاو منول نك ا

 م عوما بوم ا ةهيووحسم»

 - ضلوع ريش ةدعصلا | ةعدو ءاضبلاةزرخغ اا :عدولاو
 1 - ضف ارت عض ةانأ فاك فان ارقد اكدال

 انتشال ياك ضار دنع عي دوريمت ايببص نوعضي ونا

 ؛كرحاص عضاوت نارمعضاوملا ماك ةع د كوكس لضعمب ةعدلاو عد ولا

 ->تهارطا :ئعضاوملا رش م ظانش ا نسعا همس

 ىرسدااكمقنعبرضارعشوتكا عضو ١ -عيضو رئي دولا لاقي

 22 4 محسوس ل

 -ةقالعلا للك هدي عضاو هللا نا ثيرغا ف

 0 ولاب >الاراهّبلاهبوتيل 33العل لردك ورلا ع شاولا

 دو ١ىزشدياورل ل5 هب مرصدقو

 منال لبي عض و نم خوخأم رف ىدصم طسلاذزاجوهو ليلا مسد ديطساب

 ردع مضوت د فاكر ئيد وزئيدولا لادلاب| اجلا م هلأ هضالا مضول ولاي >ارالبقو

 اف فا كتح د وتعدد اهمال > يوما

 موناكريفاكف نيعلا فانع نايبصلاهلع هه َنشَراذ أ هضْيبرتماعنلا عض

 عدول اوعزاعي دورت يب ةوعنتي ضيب ههؤزنس قوفاجشمب تعا
 وس م
 ظ | نيصالاوصيامكس يملا ناهي ؤ - ةوضنم همم

 0 د وب حسم مح سو هن صج تحس تمص تحسم ل سس سس وعم سوم حمم حسم حمام هيحصل



 ااا ب اتحمل
 - تف ءاضيالا نمر يلو ء -اهيقرسخ 1

 اقام طع بيل اراك و ل ره ذالألاق قا | -ةراضلا هصيضولا»ا
 مث يطاوبا ا 11 نكي

 لعل ا ذا ميكر عضوا يبعبلا عمض و ظ وهؤيقد بالالاريس وها عدا

 سه ماكرسسلا لق لموشلا نود لباكرهس نم خرم يقسم

 اهم اطا ذاتك يعبلا عضو يعم دوب اليس لص بلا قو ضوه

 داال 7-0 هتمكخ دار 5 ةسادا |ق عماو حوضو مرزاك بطضي'#ة كا رلا|

 -ةقالعلا ا ا 1

 الصامت ناكلا يلا عضد هلم لاقي امكويسالليعضو لصالأ

 59-5 ماا لم

 صصخرل ءطقسا جيعملا ناكمللا ثم ظ الع ىنعمب عضو داصرخ رحل رعسلا لعب

 يلد بنا طوش اشد! -لاعفالذباب نم ىرعتلاراص و

 ضعي لعهضعب نصت اًقبص جحا الآق ١ لاق وه ا رعضو او العا خا لحرلا عضو

 0 لا

 _نطقلا ثيللإتءاو' ةرعلاوغ عضولا يختل
 . ظ
 هوب لنجل نممموق ةعيضولا | ١ ؛باصنون برعل مالك ونحاو ظفن ١

ْ 

 نوحيس عضولا ثيزلا لوق كتيهزالا
ْ 

 -اهنم ىوزغيالةسئكف ظ - كره زالأ ا طخاو ثيللا

 دعست قرت ةطلح ةعيضولا ١ م وقل نييريسلا ءاضيالا

 1 كا هناكلكوتفنمسلا | يض وا نبانمو عضوا نيا نملاقي.

 جر ؟داطلسلا:نئحايآم عئاضولا 5 بالا نيجي امالكلا كا بكرلا
 قال رت مول ىت مك ضولاو يوشعلاو نم اولاق بكر مميعابط  ذريخوقت»

 مضدازمابك 2 اعتب تك | اوارثلا نبأ ن نم أب ارناف هاون
 0 ا و ص سم ع صم مع تم وسع ل فيل موب م ل سس سهل مع سل ا 1 1 لا ا ْ



 اتلاف مارس

 ظ - ضرما هقمولي و ظ -بلصلا فأهلا عيق لالي و

  اظزيءاالصا نمنع ظك مل عضو | 22 5765 مقَوُم قرط لاقي
 1 : . 77 ألا : 7 ٠ و

 محي ضمك وم

 ا

 - رنيم عمومز جر

 . اراصمتميلا »بسن خال يجف ق هنأ اباعلامق اولا جر لةنَيى نلا عقاولا
 -ىق الداواو ب نك لينعمي - ةقالعلا تر داق قرلا

 | هيلعاوقفلا ىلا لعرموقلا عضاوت عضو

 ئسلالع حققاو | ذا الاف تعض 2 | متنرمق تشم عؤرىرصم

 لاعديار عضو وكم لحاو لك 7
 5 نىاورما اوم هرىضِن عضو مقرن لس عضولا

 ص اقنوه ةمقرلا فالخ ءّصلا

٠ 
0 
 ظ

 اجهلاؤ آهقساا زا تأجل 3 طوقسلا| |رلصاي ل تاق ىامعضورش ىيساوكت

 - تعدرشل ازض عيبط و نجر و - ةييرغل ا3 معضد

 -للنتلا عضاوتلا ١ |لص اهانه كاقلا لي نم يشلا عضو

 مافن الاف ”قيفحوه لثملا دع ةاناو
 57 ا ا

 (لازتلا ةعمرعضاوتل اب لشلا ينو ماىطل لذ يلا عضةلاوعدي
 ظ - لوقعمل الل سوسن انمزقن عضونسا لكو ةطبطخغا >ئيضولا

 يداك نعي ىلا ةنيبأم عضاوت _. طتس ااذ١ ادوالعلا اكو ىاةنيب ام عض اوت عساف

عيضوت نالف لاقي | |عاونا عيجومدلاو نيىلارنع عضو
 م1 تدخت ىا 

 -روشو طقاسوراسك دنع هطقسا تأياتجا

 و ع .
 25| ةمروت ىاَولِعلا عضو عا

 م أ 1<١أ*< أن“ 1



 2 ىتآسلاءقف

 ناب تكل ليلاتكل اف بتاكل بق وت 2 يره قد ضان
 آم دوطس سعيعاضت نيب ليي | . ىلإ نكمل است بلص ناكم عيت ولا

 ةغاموهو لوضفلاع نجي وةجاعلا 0 نم

 عقول اكقريعبإإ عظربدلا عين عيش ون نم , بعلم عفترملاو ل1 نيكسلاب 0

 تيكىذلإ الاف ش ويب اتكلا ف -رأغصلا معلا مق عقولاوا

 ادبجويو م دكؤيام ميف باتكلا| | كناك دعاتباكس رق تر ميقوتلا

 -زئاجعيق وتريثسلا| | عيقوتعلا نكو يشع قوت نايبرتا

 لصتافيساويدملاو ةيدحلاعقدأ | 2 -ةباصالاعيقوتلاو ناكرالا
 ,تلوف اذا كل د لاقي اجيرضو اهتمت |هتيعسق الا قرماطنت مكوه

 ْ - نري ا (ةهعقىتساو يشل ثلا عقوتو هنو

 د نحاَنيكسلا ٌتَْتَو ه3 وت وة ظنت

 -نوتلا لل جاتح انهيت قرتسا يق باقي هيفي يشاطت ق
 -اهيِلعق لي ىلاراصقلا ةيشخعقبملا ئخ دع َكّيظ قْبَاعا

 ىمهش اد دكة كرمال ع نوللاغلاهج ىذا غامق ولاوعقولا

 متااو هلوشلاوا راجل مىفح عقر للا ميتوملاو نادل وظف ين“ ميشونلاو

 - ميم قرم 0 دالرطجن دلل ةباصاعيقوتلا و

 اقدام لييصت نا كبرتلابمَكَولا : و داي ضعل تايلاوه ليقو صعب

 -اهنهوتف | | -نولاف االتخ لخحمم عقتبل ل مابرطعب
 اصااخا مَكَّت ةبادلا تعقد | دعب ريف يش قالا باتكلا ف عيق وتلا

م اه أح ىفعجو اك ميقوتل ام قتشموه ليقدم خرفلا
 ٠ -ظلخ طعءطو ن

 جنب نت ناك ىلا أحلا هب ميقولا| | 1
0 



 -هلزناو هثادحامالابعق اش فريدا كه قفل
 را

 ظ قد
 ظ كيج دارك رغاذ لقلمك ْ سوف اكى ريف ةريقو

 ظ رماالار نم عقو »6 ءوسلام مب عقوا افق صئنلا تن ةطاذا تصعالالأق

 ١ ١ -هيدابث ايؤسواثسحاققوم| | حو حو ل تاقرترج زاخو مق
 ةصقاولادمداطس هائلا قدا ظ عقدت قنلاب تفحم لقد

 ظ -ىه هلاذ مص نم ةلزأنلاو ةيهادلا ظ 33
 ا بدري ولاددعقولا| |عقو د عقعق نم قش عرف ىرصم

 ةَمقولاوليللارخا ف ةمونلاة عقول |(دسعقنطامث بلص دعك برص
 كادت علة جاحرم وب كف ضقت نا| | عقو طقس قوثنلا هلع مقو طوق انحم
 دغلانم | | -قيغقواو كلنكى دي حرم وحسلا]

 | -اوسزعاذااقيقوتموقلا مقَو| | دقدطقس لاقيالةضدالابرطلا عقد
 | 2 -هنلإ.طنعلزل زلاطلاهقوأ | طماط قس لاقف ءيوبيس ناكح

 ادع عقيف فلي ناكمىز أبلا تعقيم 0 تدوابت اونازفا يخضع

 تسضت س تحك و باودلات حَتَو ظ - عوقتولا عيضوم دين لاو عقلا

 ةقشم - نمددق ليقود ترب ليلا يعش» »أ انؤسا دابقوو كلاب ةيسا دل

 ولا نعت ضراالأب تئاطا اةبصحلاكليصغلا ناب هاد ٌدوقيملا

 ب مقو هز:بيخل ا رسانلا ف دتعتولا ٠ موي داكيالف عقب
 .حهاتغا :

 دصقوو هتلاذانالفب سعقو لاقي ١
 3و لاقيو هتم خو ءَتُيِعاذا ميف ا

 - ةكريوت ا ذأأ ٍ -0ل ناو

 يال سو ا



 © 5 تاآسللاهّقف

 ا ىلاطا تملا كلا تداقت 9 م مم نحمس | ةلق نمكالذو نآمزلاانب عقعفتا

 35 !! قيضو نأطلسلا هوجو | ٍ - باطضأالا دع
 1 دوال 8 1و كوسم م َء

 مسيل 2 الول ليحي ىذلا عهععملا | ادا اق زد ةردرافلا تعععف
 5 قع ماظعداص لدوره لاقي وف مقاس اهمايم عدت

 - 4| نضا| | -فعكيح دنا كك

 ٍِ 3 00 35 5 إ 2 ب 51 5 5 |

 هلؤهذ هلصاره ةءلضر الل ف مقعق | | نانضيلاب هلكت اك الف شما
 ىلاغلا باهزلا لعقاطاوث يعقعق | اذا رهلصاو عد رباك ةدضج'كىا

  ةعقتلانم| ْ عزي سيعبلا نما يلاددجلا
َ 

3 | 

 ظ ساي ىا عاقعقرمت | .ناكلا يلع ءارتجااذاًنالف نالذ مك
 تدل هو يح ا وع م د 2 00

 امس ام قيعف ب طف ادا تعا عاّيكقلا تعقعك كلب انتع تبوص تلا عقعمفد
 1 2 0 ا اعلا وداد 0 5 5

 -اولحرإو اررهرع تعقفععت | ٍس 0 أو :ةعفعلاو جوملا |

 داوس يف قلد ات اط ًايودعفلا | ل 3 مروعلاو و - .٠ ١ د 1 <« -ح 50 5 ار دلل أ

2 
 لا نيطورم وهوراؤفنلل لزدوطمخض ١ ديد ابوشلا ثساطرقلا ةكرح ملك
 ى نم كل نى ه» وص :ىقعتلاد ١ لأحلا تردصأ لكى مشت سنا

 | ١ -قعقعواقلامنب مقعقلاو | هبْوَعتء دن لاح ليصتاناخبتتمل
 اكس لسنإالمقعقتمو انفعق ةنرط ةدحاو لاح لك سيثتالا تئملا نم

 ةطباسلا ا اش مباذا كل ذو قفا قسوم قوش دكرح ةياكح معقعقلا
 باكا موعتُب هناك تا قعق مساق رجالا ١ ةيلجاصافمل عمّن ىاقعقو عاقعق نجم

 ٠ -اهيحسو (عقأعقو د لسالا >وشماذااعقعفت

 ميغ )طضاالليدش عاقعق ٌبَرَ 00 مبرشما خيا
 5 هج يب ها هج ىو | ب ١ ٠ .ه 8م 0

 و عاقعت ست لج نانو مدشاكو ظ دست لعرلاّ ص حلات معقععلاو
 0 ع مس م مص سم مسج ع ييسيس

 هل تم مس ا



 نامللارقف ٠ هللا

 ضم ماوطلا تييتشا6 لصقلاو ع ضبعن وفوص# مساع 0

 كذا ىرت كليا ارت ال ميج ل جر حتا جوش ةعاجت وةعوج 0 9و ا :

 كاي ىنلا ميتا ويعساوا 9للاق عل أجج يو ءايج عمباو قوج 8 [لاهثأعوجو

 أ - عسل العب ئدلا عسر - ميج

 هقلاوتط تام - تامين علا ةجوجا |نيكمشب ةعوجل او زعل وتتعامل

 م قد - نفاع مين اي رمسلا ثجاج وجامع ميكا

 |راص ةك وس خابت د منت قفا تشِطع ٌتشِطعو كناقلإلا تْىِجْل وقت برعلا

 » يوب انه

 نحل ١ عرييصو -ز قنا و فأع ىلا اتاقللا - ليس نبالاق كئاقل لا

 - سيسر سد دل ندد و منو قش اردن لثلا لع ضعت 5

 ظ رك قيال هو هلع يجءاع دلا

 نوفل ئيقعقلا تبوص كي ليصارىرصم| | -لواللبق
 لبالا ىاوجا قرحي نالنيلغ عام ظ - هلم عانبا عّلات عناج

 - اوصل عمتت ظ ةرررق نكترلا ذانرإؤلا عئاجنالف

 عام مك هام طيلغ ندعم ءامّقلا --ىألم

 ةحولم لشبا#لى دلاوغإابقو ظرلغ مم ّى ا داحاش ولا نت جنا

 قدا مقاو ببال( وا وجا هنم قرت نم| | رام طضالادد اوي وجا كن طبلا

 وطنا ذا اع ىجلا نم ةدحاولا لا عْؤجلا
 ةسرلا ال للا نداوص|ياكح :ىقعقلا -هءاؤوجو .ىاجا

 لعرلاوةرساجملاو ةسبايلادودجيادوأ | 2 - كح كبك محب لشد اذ
 ٠ -اهوغو لاو ةركّيلاو 3 - عوجارهت ىاجوج

 امد صا وطشادلرق لا عقعتتا 6 19 لل وجت و ءاورذل شخ وت لاقي
 2073 تتمت تاتا تتاتتتتةةا تاتاثثك“ ادت انتتت“تتاتنتظتتاتد# فاتت ا 0



 مه همه نآسللا م
 يت ا

 ميم أ مداره د ببن عيلا ث

 : - ةعجاق نالغب تلزن + نفاقرالاا# جد

 و 0000 ميول وفل : -عجولا شت عجرت ظ

 تعجن ىادلا | حعجا:يجزنلا» نه قف ثيه وشارك ذ ظ

 مج البلاغ ماما ليبعؤلا نع ريعشلا نبش دي ؛لايخأ

 -نيبلايميعنلا |ىرب نبالاق نأ صقنأم كر داتسوا

 -نسأتم نفط عج و 5 اكت عما توحج ند واوآهمالا

 و عجب ١ لخ ءاج وغم و مجاق تيما اك انما وعجت ىف ىكل تالذب تيس

 هير اكتبرج وعم ىا اى يش

 تحل جريح - كداأص ةينلبعلا نعجن -اهعجو نم عفن متبز دبكلا عجيورم ا

 اع-لحا كياإصو ةاجافم قال -ةضأيرسلاو ين لمعلا لل 3 دجوأم |

 -حلاصأ ] ع ظ
ٌْ 
٠ 

١ 

 ع«

 5-5 دجو ةقايرسلا عج | تل نبا عجو نم تشم رش صما
 رام -مجاو  ءاقلل جرح لبقتسا -ءافلايداولا

 ضرع -ءرط -عجي عج فدا | مكي ع طعجولاةّيزرلارعيجلا
 امن و ميشو حوبفموف 1 0

 - مييوتسلا شذ نكو ع ارش رضوا
 2ع ١

 هينا جلاؤ مت يقزعتسؤو ذل افاعملا
 ةيبرعلا غلق نوم بيرق ةينايرسلاوأ |

 -هتازاوجت نموا مجاوفلاو تجوع ةببصلا مَعَ

 لا ادا« ناسنالا عفت لؤلا اصلا
 اذؤيضرلا مجولانميرقممرصم ةئعجاو ٌةلحاولا ميه هللأم نيل اا

 -- الع نافل تركع

 ا يحسم ١ هي 2

20 



 نأسألا قف مح

 اع خخ مع تي 5
 كن ديلا مجج حتما ايزل ١ -لاطإالا ةكرعمضرايكن م عاجلا
 ركنا دعجاج ساعد تالط قاما -تعمججا| ذا لأي ا تاوصا م ىجج١

 مسح عيعمجعا كلة و هجاورجتا ةضانالل ًايكرحارج معجتج و لبيك عججج

 اكد عج واو ءنطب د هسا نالخ عج ا م وقلاب دي مشل جرجا

 .اقيجداننم | هظفزبهدانبع بتكو مجم

 !,يلع قيضىنعي هيل عاكوب الا قد رمفلا دونم ناكر ءاشلاؤلا ضومئلاوا

 وجو ممالك لذ حالشالا نماينها ةخ اند الا نيب ا وعجمج اذا مريع تبي 3

 اوبسجلاب مهمجاو قد دارا هاو لاق سيينا - سهلاو
 ظ ماو ار حو تيبلا| لش ل اوس عم ىرب نالاق

 ابو ىلا توص ريدجخجلاو عجبا ادهاش رلعجةيف قربا ضوم وم قاولزن

 است كراكو ةعجج ممما ماو | 2 نفاق يفلاعضيلادعأ
 لع ؟«ةرمالملز شك ا 00 ا تفيض

 -.لعفيالو دعي ىانلذو انززاؤ دع ىلاعت هدد احن لغ في دح ف

 نيل ضنب بوضع ١غ ةريعبلا عوج ةاذواجياكو نزل ادننعأ ىجهتجي نا مييلع

 | سنت | برضوا مب انما عجرم اكراب ع سعأاوقي ىا

 ظ -ةينآيرسلاوةينإبعلاؤ مت دجوأم ظ - حانتساو كلر ليعبلا عججج
 ظ 5 ظ -اهسسحاذ ا[ يةويقجو :يشاملاب عججج

 عوبغلا عجولا توص 0000 تيس ور

 |ضرملا نم محتل ليجودأس لع ققطامت | 2 ريغ دليَدح نمءوسلا خانم

 ظ -ملوملا| | هديت ط ريغ لع جوعطلا رزييججلا
 ا ملو جعلت عماج مداعجيولا | -ةيفاطلا فريبرللا دعقيئضتلا

2 

 ؤ
 0 | ا ا ا ا ٍإ



 نأسللامقف

 ام ميرا ةنسلا من نونعب ةدسلا ميديم كسا متاصأ

 منسلاي ميبظتلا لع هب لحي ةَدَس ضرما ١

 د كامذلا نوما

 ماعلا مييلع قاموقللغسا

 اك رخاةسا ٌءاَنِسو ةانأآسم كاناسا

 11 كسا اناس ماعم ا

 ماسر وهل ةاناسص |

 8 صااخا ءاونسو ءاهنس ضدا

 ظ مهيب

 ك0

 لاب حجج و ضراكا نم اطقم مىججلا :قالعلاو دالميىودالي تين انسلا ع م د يوجب ب دعم عج ع نيس هيج هيض مدي + ان نص نحب ميسم

 نبا نكت لاق عضوملا كل ذ ف كرحللا ارككلا تبوتَكلاو لسعلاتّعّمَسْلا |

 00 ااااا ا ا

 ا
 - ضرال ونعم يع تنوفا

 ىلع 00 دا

 اخ اتيماهت وكم مرنم راين م نماليت أما

 نم ظلغ وه أمزيقو ضرال صولا
 قد يلصل ضيا عامجج رقاق

 | ضرع جغإ امهات فرن ئذ

 ارك نحاالىالا

 * >ه

 لدوقي 000 ا ما كرك وُمَسلاَو

 | | اما رتل ليسلل ىنّيتت يفض ةابسملا

 القبو اين ءافماهش نال يع

 كا وقزم د : د يخ اعدت الام لا ! جاتحمي 71

 0 تققثا دل مالاو ىشللا تينس

 (ةعقرملعا ةأنسملا عانرالانم وهلوقا

 قلطاذيم مرسل لوخعمب ق اسما تالزدك# 3

 اةقتدعوط امنع اتسملا دعا

 كيتشوم وما فهمت اذا لجردزختا

 حب ا ا سحب سما

 نم ًاطيملارط راو( نم ثيل او مج

 فام وقيثربف نويوغ ألبا أ ؛ تن +

 ا

 طي ظيلغشخ قييط يح

 انيق نم ينمو |وخان اى اموقلا عوججا

 - عاوبعج ابا حان لاقف

0 
3 
 ضل

 ظ
 ظ

 وضو صعاب ةأمرااذاانالف تالف د عب ظ

 -نيطلالك اا ذاع هديا ١

 0 اخ رلاربشك عايجج حلا ظ - ةقالعلاو رد٠#متْيّض اا انالف
 0 . ا دج ق1 1 1 ا ااا



 ناسا مقذ هه

 اةيناسلاب الا تسلل ءاشرلاةسيعب | |رديعبلا مسخ نموه عالع ند است

 ملدا نم ْ قانلا

 .ةلعاف لعل ّيدصم ةيناسسلا واعجامر | | عاق د اها لست د11 الإ حبا لرتست
 - ءاقتسالاىخعم. | | لل ارسل ترا ةروص يرضي ابريجع
 هاصا تي رادو يشأ لجرلا تينأس ظ -ًاصقان تعاضلااولعح ةفاثلا

 مهرص لعبت وطارش ةنسلابمتىجاتسإ/ [ىاوضي لو رق هالاةريزنى لست

 انها ماعم انزيب نكترمل ناوةلءارملا اكد حو ملوق نعريبخش لا

 ظ -اهربغو | | لثم ءاي تانولل او لحا لدب (ةريزعتم

 هيو ينس و لصا نيس ضضقن ن م نصف

 ظ -ةاجالملاو ةاداصملا -هعرش
 هلكب ىلا متيادصو ءتيانسمرت نخا | .ةانيوتيانسو اوس انسوركرعلا امس
 -ةقاللعلا ثتيسداال - خس

 5 تلعح و ءاطاب ءتلما ذا دس اه تنام ءادإو برعلا ةيناثلا

 - بأيلا| نه نم وهف واولا | - هيلع عمسل ىلا ةقانلا ذم

 ؟تعنسااذ| وثم قعنست ةينآسلا ِيَنَس
 نود امها صااذا|وُنَتسا هرتَكَسم ١ ظ 2 وسلب ؟ىمملا عضر الكنتانلا منَ

 امهم, قيفلل ءاذ' زاولا بلعت | | اوفقتساا ذاوهسفن كورس موقلاو

 اهلا نم و واولا نم نمزلا نمد يَدَسسلا ب تدم | ذاع امسلا ست
 ا -تايرتسو وسو تاوئسم عججاد | اهيكيلارم أيق جاخا ةوانسول دل! تونس

 ء : ا١ 5 بع ه عم

 حمتوم ١ وسل | دام وقلا رس !لوعذ

1 

 - مسح سل وهم ع جس اج صب مصمم سل هييسمل حبلا ل مس ممل ل مرسلا
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 ىرج خس )3ةؤصألا هي رطخعو 4

 كدذيع ا نتسيامكم فيس نتسللاب

 ىلا قنوت حاد ريس 8

 ظ ه رعبا كلا خرم سالب

5 0 

 نموا ابقو

 روزلاش اشم غ 5 رريصلا ما

 وم ا

 ف قلا عاضلا دلما شاب
! 4 
 يشايشلإامانسلا إعلانك دبا وصلا

 سوا هاو ف هوو دا

 ًافدحاإ 9رمظنار افغ قرح و لولا ظ

 ومس قلاب رمق شال لك كييبدس 6 3

 ةصكشلا غلا يتاكما

 سنن 2لاز و دج عطغنت رين عولضلا ميش

 اوةيشابعلا غلَذ رق يعتسم د حس

0 

 ؤ
 ا

| ْ 

1 
 دقق همز. قس ةيايرسلا تس

 ايس - مس و يقص قف.

 ِْ رض صالات أب د لكا - يهاذأ ارضحت

 ناره رش ١ ثم 5لوعص ,رصالإ هجرت

 هلا نب 1 نو تا ل ت0 اا يا روم ج5 كس تاو |

 م سس م رجح مح ممم ب بيحس مسمع نب م مع < مس دم م دع مس حا

 ا

 هع

 دال ترو قورو هأقنو ءاقص ظ

 اتداين لك لل و كيج نم ”يرق وه

 - هاد ضس قس منالأه: فضال

 اديصالاو ننس نعق تشم ةياشم رق ىزرعم ظ

 اهدسل ويس ناين هضلاميثاعم نم

 - رباط حد اهل وس تهل

 د

 -قرعااوزاتلاع 7 دصمابسلا

 يارلع ةأثسلخ د اذإُي (قرحلا ىتسإ

 قيءاطو ١ ضرلالا لعمق ودا كتيب

 ؤ م ياويسلا

 00 ادسنس |

 اهاتتساو اهاتس عقر ساتلا شيش

 هافاوس يظن

 -َجِططَس قرم ما

 عرار ومال لاعم ىلا آنس

 مويسوهش د1 ب يطا

 ا

 ا
 أ
 ٍإ

 ٍْإ
ٍ 

 ظ
 يلب تا

 200 و جوس

١ 

 ظ -ةعف نس عاتسال غ

 ا هحّديَسو نوقف اذا شل 0
 ا
 ا

 1 0 هت ا 11 حا 1111111153 لالا ا وا ل



 نأسالامقف جدا

 2: الت سام رك لاط ىلا لعنع تاسمزعناوم دحأقسل ليطاذا كاك

 فوك ا يزلزل ةعننتع قى السار نس ث نالف عقو

 قرتلاوتحاا صغلا تنتس ١ضاخما نمو لاقكتداو ءاطاعفليق وريشلإ ةيطارم

 اقف دانا يذم ندد | ةرعش ةدعررسال »نر سسعب لو ديز ولأ

 امباصاؤلالاصغلانمويؤلاو مدعرسجلا | ةنالذ عقو مثيفاوال خيزخ ا نم
 يمال[ صفلا تنتس٠ذ اذ رثب وهو عرقا |هسموراوسو مسار يف 2س ل نس

 اهب .تتاهوزن قفلا ترن حرم كرجل انش سيجع » لك ثسو دحاغ

 -ناوزنلانع عوقلا يفعضالقو| دعلؤللف 13, سز نم قلانمالاف
 - صمت س لا نتاسا ١و كر هز الا مسار ىدف
 غر ذارامقلا شي سرفلا ناسا | بصخاررعس0ووأس امؤى٠ءابباب

 ادا ةزحنو ها تنس ىفعرطاشملا - نقال علا تيد

 | تنتسار نملانشملا.تموطاغنلا| |ٌكِص و ذرلص لئشحولاروتلا ٌنِسلا
 لاضفلامندتم !ؤيقو قرشا ]تل اصغلا -:طقف ن سرا صوتا
 لآق ناسك هدولجراصو تدم» | -ةدهؤلاوادَج هلادْمَتملا
 5 معا لوالاو م مدح قداصلاؤرشأتما نم

 نيف شوا ارش كم ا هانا و ركب نيو جق لص ةنبخا

 ادع ىلا ان اتتسا نتاسل سرفلا) نسال - هل اداض ناكن ا سفن

 ايو نيطوشب وا اطوش طاشنءحرأ المرفو اساله نارلصا عمدا لكلاق
 قطا تيدملا تيد يعاتب | ميسزع تال الاسف هٌوؤش >اراركبب
 - لوطف نتسإسهاجلا | | دص ىرتشلل لازفف قحاب قخاف
 تيأس رن هدد اورق نسب دح و | ىودرياتلا ارهود ا لةعيش نف ركب نس

 211 م _ااا ت8 تت لا



 وةوعنج اس مارد نأ كعامتم
 2 1 1 ؛ 5

 م :لاقو خش لاقبالةرلعاهيصاذ

 -الهس | |ءألا نش نو اهقرفا دار اغلا ىريلع

 : 0 ىنسم شا ضدالا تيرم 225 أىلا نس يلع قرف ى امي ش لع

 -ءاضيب تداص حا ابن لكااذا| | كه وجلا اليس ايصريلع ميص ىا

 -ةيش الجل !دانساو ماهطلالاف ١ ياسراتلسر ل نع يق“ و دعوأملا تنس

 ةصفترم لاس س دنينملاو توسل | (تلقّصلاب تقرا اف قطب نم

 ةئيف لل يبق ثرض الار جو لكياربطتست يل عاكل لوب ثيادحأ و :يجملا نيشماب

 نأ انساش نقلا لمر ,انرعلايجب يروم ولديأع دق سيسا إو

 ضااكاجو لعزيطتست ةعفترجزآص سا ةوهس : تملا ٌنَمسلاومبَص ىل هيلع

 5 , توكتاهز ال نيجس امك دحاو | ا وركذ قايسو ةيجالريشلاب ىوريو

 -ةقردما | هءاوطبلا قهرا ثيب د حرنمو

 ئ يأ شا ةقانلليعبلا أس | ظ دع ءارلا سن ناك يق نبا ثبدحو

 حطي نا كلذد ميشا ضداعا دك ديصي نا« ى امشي الورهبد
 محاه طا ذا حاصلا و هربت | | هج ولا لع الانس اذ !ميلع ضي

 كتوم اة سماق نيرا ميول

 م -ةانلانغل مسلمي اهيل لوضغي ام دع جرس قلطا١نلو

 0 ص يصل منعم 2مل غدمت لا قصلا نم

 دادس لاو قدا جم ركب ا مثلا كلمت

 ستواعثدكاذ اهلا زنق انلالمخلا انتالاعة]لدتبيص بازثلا ثفع

 )| 0 اعسد# 0 تسل اكزاصوخحال عسابص

 | ةتسوو تلا هسدكتة اننا | كتوم لتكصاىلا نب رق ثي دحف



١| 

 نم سادس لوقي واد ركب ايلع نيد ديررحلا نالاٌكَسمأ | و ناخد نم سأتس
 دان نأ خ> ديرب ناسنس

 | ىادعاو كَ : ليعوح# ومب ضل

 ظ يي
 انمتمازع ا اان مب بط نيطلا جسم
 اونا نونا

 امو :

 | ىا كوتسموهف ءاملا لس يييفلا وللا ظ
 ويتمتع نجا

 اه او شفخاكالاق ٍقرطلا نس طخ

 1 دي لاقراج ءامرجت ماقااذا سيت |

 هعغ 00

 , هالاق ةعورب نسب لع اج
 ايسر م
 رجا جو ا جول وتس لج لاقي

 | بط رلاوهرسأبع نب!لاقو ,ليوط

 ا
ْ 
1 

 يامسللا قف

7 
 |(رينس كو اع ليس ذل هنن |

 نصمم اكو اطاسلا يذل ثاعد كيال لاق
| 
| 

 ظ وتسمح عوج الاعت ملوى ةلناقو ظ

 نخل .ناكيتماوهلاقي و كوكحن نافيا
 جرخ ىذلاو ئادع_لا سننس نما

 مااا عرملعا هنداو تسلا هل 'قياممسإ ا

 :لاأيحلا تونس حف يصالكىوتتا
 يذاع وو ةريخكك وتس, يلع سنأ | ظ

 ىوسوق أمو نتناو حاراف ريتيلاوا

 ظ - لوق وهف كلذ
 اكوولاو ذي عوريشيدحف ل 3 ظ
 قاتم اورينت ى ابق مساق أ

 نيتي عئاهونسمأجنمهلاعت لوف ملوث نم

 هددوعت بز يأ كلج:

 اهمتر يوه رك ير نم هس مرو ست 0
 ْ لا

 500 ست عم دلا نيعلا سا انطنسلاةرربعون الاقو نتنملا لاو |

 اهعمد كّصنا جىتساو| | معا ؛!تونساللاق دو بويصملا|
 ا

 | ىمعس تونسلا جول لاقيد وص لع.

 نسا ءاذلا طوزطاكر نالأن ونسم

 يارس تالسإانقو :ميهص ءأطا ميل قرص

 لكس رده هم نموا
 إ



 0 « هد صوان سعت
 0 3 وسلا : كره عب

 أ د
 | - تاق“

| 

 صم ١لاقيد لها 57 00 ْ

 : ا
 مم ساو ولع 3 لجرلا قست

 ل رج لوف دقو دع

 انثاكر را ترة شلال

 ديرو بقتسمس كىدل
 هيمو عضو ايمي نع

 ناساف اك ًاهيحد طتشما عش دش وم .

 تازو لقواو لحمي كيلا جز نو ولكي

 اك نسح لق لن عو قود :لييس نبأ 5
 ا

 امتموساكاو نيمدقتملا لوق لوالكتا
 0 ظ ظ -ننسملا

 يع

 | هند يعيب هدم

 ا

ْ ْ 
 ظ عقدي نجَسأهنم اج تعط هبط

5 

 - ه3 و ملل ايا ذا كشك |

 ا ا فاطتلا ىسلا

 ول

 ظ
ْ 
| 
1 
ْ 
00 

00 0 
 ديار سلا قو قول اضخم وهابلا

 ملي سشنلا
 ؟داللابقاو ودرع غي ىذلا كنت | رومي ب

1 
 تءئأجو طوش ىززخ امو ءاجا

 ا جايرلا

 ءاجلاقيو ساتقالةدحاوةنف ويطو

 | رعقحدد ةّرئام ننس ليال زيت نم

 لب ىا تس ا

 |هعاجو دع تاجا داس

 دو ) خس لك ةمغيث ,ةّءليسوةحا ظ ظ

 -قرعلا نم مف دل لد تارتوا
 الاخ مد كنام لاق جرل م ةئييش د

 0 دم :تينس أى دحاو حاب وثابت تسنإو ظ

 "نسم يرد نلاشلإ
 إ
 5 و دو ةيئدق 0

 .٠_٠ ك1 10 وا ولا اك ا 11 ا ا -- ب تي



 نأسللا قف م 0
 5011 و 00

 - قي طلاوه غزسلاوم ةدخام شم امو ةنسلاركذ تيدحلا فررككدقو
 | دتشسرال انتم داع دوسالا انزل لاقي ةزاسلاو ةقبرطلا فل صالكو أتم يؤصت
 دمي قعد ب راش مقلاة سلا

 ظ
 و كرجوى١َكَِيْنَّس لعرضما١ ل هرماس رع مرد ديجىجتلا يرماام

 قرطلا نس واضياقَيسويطلاو هوم سس
 لاقي روج مدس وأنس و منو ظ ةلداق لاقي !نطوزنزعلاب لكلا مب

 6ث و ؤدرطلا وس كت كعرخ داون أ نفل لواتدسلا تادكلارشلا

 1-1 مد وبر طلا ننس كل تالف كرت ظ هك 2سم ه] تش سوجلا ةيدحف

 اعاالوةريسرب ا لاقت ى انس و ىدرط لع رهو نخى اباتكارها

 ا اختي نضل وش قره درجاو

 اوبطلا همس لصالافدتملامن ١ يش رعرط دوعرطقن 6ث يدحلا ف
 ماصفرم انلا لثاوا ميسو طوض | | ةمينلاب عاس ىسرطقنبكى ١ليحآم
 مهدع نملا | ىندب أم دضااللاقيامكداضالاو
 اذا متم خلا رماقطرط نالذ نس أ | يمقرطو د شكل يها نع. كنيب و
 كساد وق هقرجبملريلا نملما تب ١ -داضالا +.
 -نيِزَس وهو ىعوكلس ومب اما سلاف ةقيرطلا دهسا

 | نملافاننسو نس قب ط لانس نسيم نع درب ل جرمان( شيردحلا
 ةةدافسم مسنات مسح 1 نيالا ما

 دَهتِسووبطلاَننَس نعم” لافي | مقعيقتسملا ةجوهن انقبرطلا ذل
 -تاؤ ثلثا لن بل

 ممتتموق سووبرطلا وكس قسديبسوإلاق| | ةةمعحل ١ ةمقتسلا ةئب طله! نم
 مسيل ساس سس سس لسا

0 



 فعلا يغب نسا دع هند َنسلاذا

 -هي دنعطا ذا 0 نمت

 تانييلابرنعمل اس ُهْدَسَش م

 ظ ميلا همو انيتست 0

 - 23 -لحا نيكسلاتنَنَس

 ةصز اأو طوس اكسس هس مضار

 -كااتسان كسا ظ

 دهب تككسام نوت

  هدككحا خرجا رمطنسيأم نيتسلا

 انهلؤم ءاوجرم هب ٌرتسنام ُنونَسلا

 -اهترطتو نادسالاري وعم

 |ييفلاوأ مدع ؛موسحا] د1 دلب غزجرلا نس

 -اولزتص هناكىحأ ىيزع

 و هتسالمو تلاقصل هجولاةّدَملا

 5 و رترت >1 و دجولارحوه نيق

 ا نبت م اللف هلداةنس ىف 'ذاعت | |هلكو ناينجاو ةيمجا بق د ةوصلا

 - ةلاسالاو ل اقصلانم

 0-5 رنا ليسا طوي ن ويسم رجو

 هك ظ

 هذذ لق ناكأذا هجولا نونس لج

 -لوط دم: وو ظ

 هلهس تسحر جولا نونسف لج نى
 -قايقا نع جا

 4 و

 ماقف قل صلاطع صحن ١ شيريل كسل ل

 (0م

 سحلب ٌيْدَّنس نم لوقصملا نوزسملا
 نأ شلل دع هتروا1 هاجس

 هي رجول مدس هارت او > هجولا دسم

 دامو ةرصلا كسلا د تكلا يقلع

 - هوجو اتش لق ولا نم كايلع

 ا-مييفو لدزعال وعيتلا ميج عري ة هاج

 لد ١ ومس وأى س انلل 70

 | هند لاق جىق انفي ىط نيب ىلا نس
 هه

 ىالعفلاةد]ما هع هللا ةنس بستن

 ءاربزالكوغف اذ نب نلاف كلل خ هلا نس

 ١ىفقت ن/ااولتعي نارك اوفجناو

 -|ودجو ىلا
 ايو

| 
 اك تداحلا ريِسلاٌرمسشملاا
١ 

 اسس تح ظ امد د عل دع دممع دايدل 0



 دس سه واسم 760 م ودا سوم هادو ١ م هند موسما جريج
 م 1

0 
 ا نيرا لمحت ريل دعم ولست ١ هي ملرساكك كلا ايطاتسا بينا عنرربلا ينسماوقلا

ْ 
 ا نال رسوخعع نمزصاك و هانه ثا ةفرعماوذرل !وقيالو مصور عسا مس و
 رددل دهام < أ كا ذرلع ضيسشا نشنساخا| | ىارمينعلو تيليرط رذ وقد برعنا مالك 3 4 م 2 2 إ

 7 انعمامم اا ضيا ططحانمس واني طعن ملا !ِ

 الج دع جن اًردسو ةدحم وتسع ظ -انبل قييدملو نمو عطيرمل
 ماماور أه يفاورف تتفق | - انف لا نالاخ لبالكن مم نامل
 ْ - كأس رخام ْ ةشدسن ىريتاسا دوس نا

 اهيضاداانساب تامل دبع | اًمهتبت او ءاهسااهبسادةين الإ حبا
| 

 نص .مذ راقص رثاكإ هييخملا تعور ائضد رق ثيدح ل
 وو بح نورس | ىتماماباوع 1 ابق تالاقفاوبرلاكتتا

 ْ -اهلفص ناك تح اتق خي سلا قدلسلا اهنم قا دا ا 00
 هلم جاوب ؟ناسلا| 55 >1 ناويغلرم ايهريغو باودلاو
 ليلا سوت -نسلا

 !نيزؤذقص داكت م ّدَدََح قطنلا تس | هلا كييتساو ردن عم ةحرادجلا م
 هب نواس ب ىذا]يتانانسلاون جسما بهو ةمكو هل وطلع رق>ككنتس ١

 ميدي حاصملإذ ميل نسوا تواعلا

 2 هيلرح رت ناسا ٌّة نيس نإ مجد هئتديس ورميكيس و

 ناتمولا ريغ نيس ماتا ”لموأ |كتل كا ذا رْسشِحو ثدتو معا

 ل ل 2 ما ظ سلاف نرقإ

 رسم © س توبصوف تسي د ئعثلا نسم 8 _ 57
 ٠ ا و ف < 35 ب ل سس م( هس رد رس

 هونسوفاَتَس ثا نأَتيلنئَسا | هل تقص وهاك ءَدَنَس وارسو
 ا

 همس ص ع سس دمج دج ان مسح حسم معصم مص اح ل محم حسام مع نع ل يحسم مناص صحاب م مس مسلس ل سس مسمن سمس مج



 6 8 تاسللاقذ
 هز و ص د ل م ع م حس سم

 تبنترمل لاك ف :ل والا نونا قف نأ | مماثرربكا و! نه نم قا نها
 00 ظ ->ىيج#ةيبرعا

 كامي انب 000 نييسيع نيوسوم قدح بلغ لاق
 نكو انهم طعي مث | اةلبئازغ اسم سكرداو ىغيللا ةهجللإ

 ذاهصافانس ثكباداةندبا القيد ”ليقن تاسنم ممججاو نرحب

 وكف هوو سطبضلاو تيقلا ل هاد نيب وصي ىذللا دس تا ذادسا

 ةيملاف با ارمارغو لأ تورك ظ - ايا ةىللا نمي

 وك غيعضل]ءرظاف مل ىنعلا» متالوسي زر وسب ل

 هاد جل لاقي امك ةرخالكنونلا| | نا دا نيالا يع هنا

 لن! يأ عطنا رقنبا هادا | نمو أيت قبلا نم نيثالث لكم نحأ
 نسا دقف تنثااذاو.ةينر معتدل ىلإ |ةكاشسلاو ةرقبل لع ميم ةريعندا لك

 | ٠ داوءاهقفلالوق!نه لع وأ | اتطقسا خانات إذ عرس ميساايج عقيب

 م 0

 تدرين ناوغو ءانت الان امسالا ن 32 نعال نإ نقيا

 لىزبلالباللف اهاصقاداهاينق | ءانعم نزور وتلا هساومأ
 نيلدلا»لق غودسلا مخفلاورتيلا للا ًاتنسلا غش بلاد تين نط

 ةليجرعىؤءأمازرك امى دعا ةككرقننا ذلاثل ا ىذن ىرعملا كن ١ نكد

 قذر دب | لج لاس ل اروبي نإ يي يسحلا
 اد مانت بى مو
 تي هلوق نعم نا كإ فيا نف ١ ْ كلذ ميجا
 ءانناكاي دان اناستممل ىتلالي ناوصلا) 00000 از نغ كنأم ىذا

 دار رم مدتقلا ءاطخام او لاق | 00 1مل ىتنا ايضا نم قتيلا
 اف 1 ه1 00 هبا ارا ما ترط  ةم ادم وتلا



 : مهجن سالاب دارملا نا اعانه انك

 اهون كماونعملاو ّنِب عمجأ كيران او
 نسسلا|وطعا ثدليملامنم و ىرلارم

 ترسكاتتس هيدا ل جرلا تْمَدَس تحنأد او ذاوطعلو ا سلا نم اهنح

 - هنانسا |ثيدحأ نكرلا وهو نسلا نم أهظح

 - كب وخلا جد ع قطا تانساب اك رئااوتكمافزت أ

 لع هس أس نم:بحر ثلا نم ميلا ظ ف

 ةرج ىاموث نم َّدِسلاقي يبشنلا | ى ل

 ا ةنَسو دم ول رسام رم ااناتساو َنسنأ عبو رتَتيَيُس تبتسم 09

 كرغلا ناك علا نرخ جرسلاب ربعي لق اة 4 َمَمُب هل لاقي قانقلالاقو

 قي علارمٌنسلاو لاق ناتساب كرت ظ - كثانإ

 رمهربغسانلا ةءنوككا | مبئيش ميشاوغ لاقب تيكسلا نبا

 دوت تزهو ك3 يو ةقماو هيت 2

 رهراعلواق يسئ ها| | - ةتماقلاةمالاو

 هلثعزا6اذانالف ٌنِس تالف لاقيإ | ضري(ى نمت ىقلا ةديدعلا|

 -نشلافا امعمجو ةكسلاو ةَّمِسلا أه لاقب

 سوط لاقي و ٌكلَكسلاو نءسسلا
 3 ره هر 5 ل

 ناطوال نر ىذ نبا ثيدحيف

 :ساووو ةرررب يل برعلا ناتسا سك
 230000 1 07 / ا
 - تع لت كو رم كاك مهو اقيم ىربلا عضومملقلا ريس

 ١١ | ىرح وأهتؤت و تياق نسلط

 ا اللا مص وطار اهنا و تنك

 2 د -

 ا
 تش انأنسا نسي كريه



 لوقي برعلا نمدحا زريغ تعمس و اف هذا وغم ثيرعغا ناكن اف خردل

 سلا لالاجباسا لبالا هلكأت ا لاقي ناتس لك عمج

 .يويتوم تقالا | ادمسا عمجو ٌثيعيشسعلا نم هكعرناو
 "سالك جرم نعلااذعو حسا | قرم امن انساو نس لاقي ةنسا
 ةنكأ منان او نكلاقي امك |ديعسولالأقو مهلا عجتنساوف

 بس رعلا وكن مويا نيف عما عمج نآتسال عمال ناتسسلا عمج نسالا

 :اردد البع نبارباج يدح هي وقيو | | هكيلب كك مس _ضم ال وغت برعلاو لاق

 اقملس و,يلع مداد هدد الوسر ا | سا لئوقي امكأميوغي ىذا ةلزعا

 باكرلااونكماقبصخلا فروت اذ١| | يعامل كان سرضجلاف نيكسلادح

 ظفللا|زه وموصنم وب للا أك انس ١ | لك لك ق دصت هن ١كتلذو ةلذلا

 5 سيع و اااقأم :صددع لدي اتنلس 9 تنساذا باكرلا كل نكت ضم ادع

 عمج نانسالاو نآانسالا عه ىف ١ وزن دوسلا ةحامارتع علا داى

 قايكااكح و حرلاةكياوهئرسلا| | ىرلا ف 1ةلب تب اصا اذا كاذو

 -اضياسدانوه هاَنُسآ عا | عه ةيسلا دعان انسي كاذ وكي
 كااوطعا هل وقنعم يرتنف زل لاق و | اتيبرعلا جو وهو لاق يس ثانسلا
 ارخلا صرب عتتفاماهوطعا|هتنسا الع اريىقي ىل مسي خعمولاق
 دهوك نم م مسالا نأنسيبلاو

 ضنا ماو لج تدع ف تدسحو ًأبشزي ليعس دابه ةقصنموب لاق

 :نةالاعوق و ىف ةنسالاب كل ذ ميش ١ ديبعوباملا# و ذلاو لاقرسف اهيقانسح

 1ر1 3



 نأسشلارّقف مله رس

 : بو امع م ع 5 دي قرت

 وسلا هلطتزم كنز رجلا غصة لاو كونسسملا | | كولا كب طضاللاقيب صال
 لبالاو ليلا ركدذع لددصامب نال ىلا غلذن ىطضالا# نيس نإ تاجافو 9

 ًاهلصارحعلامتأ انك نال تس دَمَسِئاَو كل وهج عا كلر -

 حل نوف نوفلازي ستبث ٠ اءابلا هيرمرقيىذلا طبخلا مضلاب علا
 م قاربعلاقأهنم 3 مايك اس علاب وهو برعم ىسراف

 ل يي سلا غد ةحداججلا يصعد بعود ا

 ظ عاملا 2 ديوي ةيضادولا ياما عما دعو

 ةديبسوببا كاسالاتما هيما دام جمان لاقل
 ظ تاي دبال م نا لسرضلا ويلا ظ -ر اللا عيفخلا

 اركحلاف وادب لعالم اقيم كايت اك ظ ْز _عطقنا ن6 دفنا ذا مدع

 ما الاجل هنالك هن دب ق قرخسااذارت ضع

 ناهس نر طختاي سس 1 | - كدعتمل لجرلا ضو

 اقل نجس د كايتااكلضغملا نع ا. كيرا ةلتلتلاو ةنمزملاو ةرترثلا
 قدس ةئ الشيعي بصل نااوعذو | | ماعلا هوماككو نسارشلارئارْغلا

 مهلك ضرما باد لوطاوشد ظ  ةعوطقملا ديلا ثّيرثلا
 يي يا ْ (نولس» ظ

 ظ ةسقأو انش او نق | |نيسلا هيث طلاذجات ىص كي لصإ,مصم

 | بصخ قرت غآساذ١ ثيرفل ف نعيبشلاو ويكمل معك تلوم

 ظ كركأس ١ ,ذاوأ تنس لركرلاوطعاذ ذكرو لمار اكل دلع.
 1 يجخس اذ ب سيلا د١ نس ٍةحرأجاٌنِسو يلامس ىذلا 07 ا يه هع 70 ١



 ا 3 |
 ا 1 57 8 م | .عخ م َخ 5 م 1

 همماو نعبار ورن م دالب نكلجرلاتت - كف للعلا كر دال
: 31 0 

 -5لجلاازارتاءاضفلا مياة لاجرلانم نييعضلا دغولا ميطوطلا
 وال كيب ةدعانم عاولاةشورورتلا 0ك اهل ١ 4. . - ب و 0 ٠ ظ

 - موتك اهخاضرم نم '”ةلوطلاو لي وع ق# جوا نمط 4 ”لجاجرما

 .رهطإطلا |

 تمرد و تبث اهدار :ارلاة لب ولع بع لن ةوشلف |

01-1 

 د

 مالعلاو متالقمو هلقلا هالمنام 1 ظ - ةقالعلا

 -افلزندقملاب زرقلاوجُي ةيأيسلاو ةينارجعلا ف ّيطص دجوأم ظ

 ءام لاقي ةضاضبلا رمسلا ٌعَراَرَتلا ظ صرتنم ظ

 هوائاح تيرتع ى) دكا غسول | ةطتسا ون نط موتشععزقز ندم
 - لقحملا 000 م ااماو عطيف نال دررط

 لانرمظعلا فر رجلا ءولتم1ةتارتنا اوسجلا ءالتماو :ضأضبلا# خرم تعم ر ظ

 سان لتملل !باشلامالطعلا ؤ لخلملا دعشربطغلا يورك

 ومو ارت و كي وُرَتَي خجرلادت 2 ؤ يب ل

 -هظعو روم سجاتعلا نآباّسق واذ ٌععَيوْدَمَي غشلاوت
 -نيوطوتوّمات نجم ظ لظملاب اب م معجب خو ير هد مطقناو

 ظ ءاتعرلاءاتمجلا رأوا مك غلا 5 لا

 يري لىراوجلاربتارتلا دلعاتكتباا ان (نأق دير د نا نع 8 ىيتتالأ أ ص زتو وف

 امورثشما#ا ثيلللميعصلامالؤلا» راك ىكضقم سب عطق ومضع لق كانك

 اطر شلامالغرورماك بق ىجشلا ١ ظ دئئوفح

 ظ ا اكن ىيسلاب الف ديد الف برعض

 أ هيعرا ذاب تعودي هداستتا راهوناو اهطقو أ ةطاداه شاد
| 2 

 0 ا ملا



 نامللامفف م6

 _ عاركوع ره أتلكرمطللا نط ثمان نيل كيلعناف
 نمدهطبنتسا| ذاكر ط نمئشااب ملكت | | ىالخ ىاىرطانيعسوبالاقو ؛
 -ةسضن | | !مهيطوح لوقي اهيحا ون ىالباككو لطا
 ىضر ضنا ىل:يفص تلاق ثيدح ل9 | | ىّوِط لاقي اهبظفحاو أن يصاق ١ نم
 | ىتوق فيالدقس كيف نما منع منهللا| | تع ميسحاو كره جالا ة ف ّرطاو
 نالصررد |ذوسرابهع ناكو ىنب وزو ظ اهم لق لج ظلغ نيلعتلاب

 ضاوؤرشّناع تلاقف تال ةملس شلع | (يضغو البلاد )طا نم ءاجُلعُم باج
 -كر)طصمالكلا له سيل اينع | |رشلاوهإبقو لاك اكر ضعي يف < لم
 ملكة نكعم ةذم لاك الكلا خ5 لرطلا | |عضؤتغف ناكا ذا لم بضخ قو

ْ 
 ا ا

 ظ

 - كاد نمط ملجدو يضخ بج وانأمذ و

 كت ظنا ذا نالف ىن.ةك تيأرىلاقي | سالف ءاج لاقيو 22111 طم

 2 وبدو تسلاف سيح نم مل ١ ديما رطتسم ىااًرطم
 ٍيرشتتب ة اعلا ةرطملا هةرطملا ديزولا عادا طال

 دفاع ككءارلا فه ءلفل للاق و ءارلا | 5215ةادحاو ربرض نم حاقل 28 خطلا
 قص امرفلا وُ علتلاو لطيال[مشييلا ولا -ة3العلا

  ءاطلا تفنى انك ف ريق ترث و تطقسْ لت و هلك كاني تعط
 ديبعلكوبى ذلا بطلا لاتقي قيغوءلغلا _اتساو ره اهدا وك

 ندر ٍرْئيصلا نذوب نأت ىيطااماعطلا

 2ل ذزماو دلاد ماركا ملدا تيل ةرواولاب



 هكلادصمس الوسرعمللا ةمودر زنك ظ

 ظ كانك ةيحاون هر طلو ىداولاذ أ مع مويع تلا هلا
 و طاره نم اوال طلاو البلاد ]طا راسلع لإ لاقف هدعىلاعت هلكت

 ّئتزك ةطو قرط دحاول بيدها تاطعز لح سم تلك دَقو ابكيطُعلا
 ايه غش ىداولاثمهلاةرطو هتيبحان | | هدا لصمد الوسر هل لاقف تلقام

 لمادا ةطكامفإطا دالبلارإطاوا ؟ ظ وع يس
 طال ةليصين نكمل سبل له | كنق كئاسنضعب اهيطعتل اهكتيطعا
 -ءارلابماللاو ءاطلاب لادلا لسبب 2 : 0 دارا نهيب ياء

 طالب و ةلعان كنا ثرط للنملاف و اهزعطقي ىلا اهنا غو امويس
 اناق ىفكام انعم نيقو بالعمل |ةدلك مهي حاف خاقماف نقد
 ايي ا وركن لل برضي نيلعن كينع و1 كاًءظأمق نزيف خا الاذو
 اهتككينأتلا ظفل دع عجباو نينتالكوأ | 2 -عطقلاوهو كشلانماهتق
 ك2 جف ةأرمامب تيطوختملالصا امال قف َكط تيعسعتملا نم وللا
 لاقي لثملا ارض بب نمزئلا كل دنع. ءاطلا زغب 5 طلاو هاجم ةعوطقم

 .ةراواةانعمولاق لجرلا ةد١ "لح عوطفط انما مسا 0 َ --

 نات قع قوق كلذ اذ نين شل ]ماك ةياكبالاق ةفرطلد وكضاةلرتم
 هل ةيعارل هلاةالبحر تا)نطض لصاوا ةيينجنلا طخ يعور أيام تارا
 ة ا كد ال ىهسللف جرت تناكوأ 0 ا 0 هيض ام وو 1

 رارطا ق ىنخ ىاىرطا'هجن كاقفأ كادوا دوس نالوخر أهلا نم نان م معلا

 0 00 1 12 2 .هيفكل ع



 نأسلا قف م

 ٠ْ -هل بدها ذلا

 هيرآش كطامكرنرطو سا طمالغ

 ْ يضلل داكايثي دامت نط لقي بي نامل

 | 2 هيراشيطاذاتلاط كف ثيللا

 ٍْإ اهسيراهل عش ورب ولأ نم ملط أم عطلا

 : ٠
 ْ -ٍ لوسفلا

: 

 .وظلاورسللتل ا تمو عطقلاو قشناّئطلا

 ني أش عمطقيى ذلل ليقدم عطقلا

 راط

 ىاهبرأذت ٌمطين اك هنا ثيدحلا كل

 يهور اهطن عطب يعشلا ثيدحذ
ّ 1 39 

 مق هنامج» هللام»ك هلع تيدحف ١ لعام نيو جزاك شي ذلا هه ويغ : ءاإ .٠ "أ 5 78 و 5
 0 ُّ 5 ف مسك ( 3 ل ع ب

 اتمنا ريا دقو ليلا رج نم لاو عطقلإوشو

 جهل

 ناك )يقص ىاروطم يس رنمو| |تّيطق اهنطأو نالفديهسانطا لاق

 (دابنلا كاجرم تعلط دارا ءاطلا فب 5 لدرطاخمب رض ةمطقس ى١ تشنطو

 |  -يراشلا كلذكو تبناذاٌعطَي اشر لناو ابعطقى ا

 | قيقو امملع ببوثلاو ةداوملا ظ -ه د دج ٌتأينبلاَعظ
 متيشاحر”و هبدهعضوم بوثلاةرطا (مضلاب طيربولا ثيراذلاو تبنلاّوظ

 ] ' وع هلل قلل كو تبذو علط ارؤط واو

 'قونن لك 5 عم وا هتيش اح ضالة علا اب ساش تطرتمو ترحم هلسشا ذا

 ظ - ةقرح - اطوهف مالغلا

 ظ مدقم قا عطش نا ةيراجل عطا طيغتلا ايام لاو ناتا”لكى نظلا

 هسا سم بل
 3 | ع او يايوز نم ةرطلا نوما دعو نيهاع هيش وتلا 8 عطعلا

 لاقي رو ظلا شوراّرطو سّرظ امتيش اح ىلع دربلا ىش اجيب تاطاخب

 قط ولفت تا اذان طق ةيراججلا نكت ةناجر»و يب ىشلا عك عطلا يح ملل يد يشم ونوس ياام ا
 دم جسم سوم مس معو

 ا

 كي تت ت22 تش 2 ا ا



 دمهلو تأسلارقف

 و

 اوفس داتا غترخدتب| كي ىاذلا ديدشلا قوسلا لغ قا طارق

 وه ةزعاقلام اقم مقاّيظ ريغ لاقو

 | اعيجموفلاذءاج كاوقكسرصم 9 . ةطيو هبةطيأمم
 0 -|هدمحاان ةظواْط ةليب سلا هك ناو طوس ىيداووشبل

 هج محطو د نمر طم ورب ىط نا تما -لشن

 -ر طمربرط موسو هت رح نكتسللا
 جو ةدسصز ئيهو ةماطو د .ررط جرم

 رمش باباي شلال يقتل اوهزبقو | اهمها خا ىيروط لشم نبال تدط

 هلمجاأم ىاورطاأم نسمع 6 دوب و طا عمتالاةامح ون :

 تب لم لاقيو َكلَعل واريرط ن ناكأمو غب اي( لاقيو ة حطاذاالإطا

 ةداطلااوتدب ٌةزطمم وقار طال مج( زؤجش نم مث وياج لحا نمبوشم اذا

 لثملا دعوهاذللاو ءاورلاو ذ 2 رطلاو

 اًيوغمانسح ن وكي ر وطموح تسلا ل

 ثداونسللا لأعتس البق نموهو يف | لعتس اكو اعيبجى اً ظاو ءاجرمب ف

 كونسملا ىرسلا نالمبق بوغرط ا ماكأأ ثا سعنلا بيصخ اهرهعتساو الح

 ظ ملا تننا نيكه ل ليقود لكل يغ ىف بيطتملا
 ءاطع ثيدحق هرىشط ىزهضوورط 4 زبالاقمقلضرط ىلا هللا حا لكقف

 ذض»و ”سيفردُمب د 2000007011 مم دما

 (مهايرمتيأ ارا ذا يطب نالخ ىند تاب

 ةءاجمهوقو رعاجإطل ارش وب لاق
 وو 0 ٠

 تاه داحرست

 !ليس#ئاربرط لجرسررط ىم نم هنتوا



 نأمل مقف ريكو

 ظ ىرمهوجب ا لاق ىتججاو لمىتلااهفوجا | دوعلا_رضو لينطلا تبوص ةنطلطلا

 ةك.ط ةمرجلانم ةدصاولا ةيصقلاو هيما
 جوله ارطقلا مل دعلاٌّنظلا | | َنْطْنط لاقيو هتوصبابذلانينطو

 - نجل لاعلا ندي ةوالعلا ٌنطلا ا -حالتعع ةن لذ دن ل دوانتطنط

 مسجل ميظعل لأ جرلا مولا |  هناريطل سمعمض جيشا بابذلا نط
 يدشرم للا نم برض نطلاوٌنظلا بخ وذ ىا نأطنحو ذلجرواتوص

  ةقالحااور دال قصلاريشك ةوالعلا اههياتي ىصملا ولما !ةرك ةتطمطلاو

 ؟مالع نكيدرذ نب ريس كنا ثيدح أ | ضيع هلم نطاطلاو

 وربو ميرا ناةعلتق ىف معن ١ عصا |ّنعل كلذكو دام لجرلا نط

 -هركذ قايسو يقلاوأظلاب| |دربل لاقي كليعالكنباةماقلا ٌنظلا
 اند ا اوان ةىخو كأشضاك

 ًاضلا يدا ةمقلا ةّدرلؤلا نمت |نالؤرف وق صو لاق كاتطو نانطاو

 قدم ءاطانم ل دبارمش ءاتلا ىف | ثرطلاو خب يكف سفن ٌنطب م وقيال

 -ملطظم قون كافي امك لاق بصقلا طعن ارم ةمزح ا مضلاب

 - ةيناربعلا ق_هندهو ام نط طخ عابس م

 ساتغا -راغ  :ينأي سلا هحط | مييئافلاؤوه ىذللا نت بلازلا ىلبع طنا
 تعا -سفان - طبغ- َنَسح نكن | كل ذكو لاو يرعب سيل ودبل ليخعم
 -َسَمكَب - نع -اننح ءابص -لام | اهيحاالرسفن ٌيطم اك ةماعلا لوق

 (ابرط» -ةبيب رع
| 
1 

 ٠ 3 دي 1

 م
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 مم تأسف ءّقذ

 الحيرض لاقي و تطقس ةيضاقومأ اي ماك طي

 انتا 3 15[هّيَتاواهرطاد هقأس نطافأ مثرلاو لاق تاليجلا تارزخملامسولا

 نيدارب لاقي و اهعطقى ا دحا عخعمب - تاس ارا وجلا

 3 اذهبر مضلع ثي دحأل و مطقلا قفص ظ قرلا نتع نينحأط ٌتيُمرتس وق

 عطقلا توصىم ٌّنِطُي هاعجىامقت 0 تابعا تجسس رثلاو |

 ْئىَدلا توصوخضو نانطلا نم هلصاو ظ ظ داولا يفاو >انم م

 لأق مومجانب ذاعم ثيدحإ كيلصلا -توكلمىفاو داز اكواتلاو 6

 ا ا | تب ودلا لهتسلا تابن نم عمال ظ
 1 و رض تبرم يلع تلج اكلدويمش لاق ةَبِرَتلاوُمَممَرلاَو

 : اهيبشأ موه اوذدقاس نعصنب اتدسعوهو ىأق ةمرلا ديبع نا نع

 عل ا كلارا ل

 دلادئضْطرو نمرمطت اونا“( تحاط | [ةفرلإزمت ترعدرمل ىوغصوبا لآق ةقرلا

 نم ةراعتسا يتعطق ىا ايتننطا ظ -ةمرلا عريصو نير نا نظف

 تلا ةزصغرملاو مقل توصدينطلا | قآسلا تاور ايكلار أجبت الرمل
 0-0 قلو ونلا أمك زطرب. ١ - تأبتلا قد نمةمرلاو

 ًاىك.رض تنطف نعيسلاب معار د قط ظ كط ظ

 -اهعطق عرس اذهب تددأح |تبوصلا كجر لصم ١

 بايذلارتطلا خر ذالكتبوص نيل هوي سيمسل

 ى ايمط رِطَم نط ثلل - 5 هليغاو ظ اداّصوص ضر“ كل عجار دما طوغقس

 ظ انينطوأ| | -هن رق هتطا عبس يس نقلا دي فنك

 | ستسبىوصاذأ رطل ممل ”لحبلا ظ يلب ديوض لقياس لح

 ظ تنطق ىسطلا تنتطاا اك لذي و نطل قو ةعإبخ هب تننطاف

 1 اا اوال اولا ١ : يسُشاساس1 1 8



 ممغذ

 !دل لقن رود سوقلاربنا يقل صال نرت

 ماير خو الاقي دع قدطاذ تاص
 وثو هإةمنانرطاو س ْقلاَةَحَو ول

 را لآقيدرتبا مس كاتنكو نان رووا
 ةرزج ول اذاق مسالا غتدبغ فصأ ف الع
 2 تينا قوفوش روق ترا

 تيل نينرلاب ىزها قاقلتف ثيدحلاغ

 ايند ترن ةتدقو توصاا
 نامل عيصلا مأيإ ءأملا ف يعن ئت ون 2

 ”ةقالعلا 2 !كفكلا ءأمل طب لاو لييلقلاءاملا
 ةاو2_غيعضل هدب لع برطلا ثان 25
 ' دعيفكلأ أيدديبعولاو ديلضسلاببلعت

 تب رطاقا توفررمطوقإرجقاوهو
 رن 10 ةضش

 قديدش تانورار دو لتعم لنع

 يابه ذاع نينرلا نم اعرف ئشلك
 الفا هنو كنس وه و كيرالا ننإ ظ
 مالاالهدن ةرس ىلدع هللا عش ككل وق نم
 ظ مس ىكزم وهو هتد نش وقنا
 ا

 م ةيصضقح ٍ

 مع

00 
 ظ
1 

 مثلا

 ميسا ةماصام ا سس اع حاصملا مع يع الح احم سيب مس سي يسجل

/ 
|| 

 إ

 أ

 ْ وش يم يعج دى دأ م
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 تآسللامّقف

 لاق دنم قردافامناقي تلق
 ظ فر ةدالئ دا لاقي ,نضفازلا كوبا

 هزار >ةسعضل ايدن يلافيو

 ةناطساك[رحت اكن سين ]بعلا كفرا
 يطا عر ديال ةخر تسيهأ د١

 2 اةينا للك
 -ثنر دينأد سلا تن ني

( 
 ظ م ديس تعصف | ابها فكرا

 ظ يطرد ظ
 لاديأب تميم قتشم قرف ودم
 ظ - ميملأب نينونل لى دحا

 مرت قتلا برطت من منر رتلاوميترلا |

 ةوالعلا بقدم دست خؤضعنلا كييرطتلا |

 0 - داي ةراوبحلا دع قاطو

 'ةماماو ب نشل او عااد

 ظ -مينرت هت ىص ى ءاكه'ووخرتتا

 مسكه لق سبوصلا تاير جاد برت ايوشرلا

 هلثم :مدرالاو هذ ىص عجرا ذ درت

 5 فلاوترتو هسة

 | | ةرسوقناوماخرمترت ع

 يئس و هت ىصنوُحسا سك د دولا
 | 1 ا 0110 ا ا ك ا ل الا 1 ع لك راد وغلا د1



 اك ان نأسائاقث

 | 01١/بر1قفعو ناد ةالا يعادل ناره جروس ىلا
 3 طع 0 يضايق ءءغح .زكلآقي مبا دوس
 ءاهريغ نسوقلا نر حي دسم ةةضواضيا نينا يطور ناو نيجي

 0000 احلا م 0 ا ظ

 فيس يا ءاكبلا ددنع حايصلا نين وأ | ؛لفسّجلا ٌناملع لنيامانغفا

 ١ نءلاججصلان اثر كى نينرلاو ةشرلا| | نذالكو نيام جيف

 | ءاكبلاوا ءلتضل ل دعني زحلا توصلاو - نيم الك ملا

 ةيورتوانيي دنرت دن سواتين د بري تير | منو نحمد و نونو ١ دونجا

 ناطاد ذقامالك ف و تحاص كن 3و :أامز ةفلوحش عصير ذلا نونا لا

 حاسم ةمغم و لت ظ جوسلا بالكلا ٌرغا سينا تن الاق د

 |-ديدشلا) :انرايكو يتلا توصلا نينرلا| ْ - ةديعلا

 ف توم قوالب الا 6-1 ب ا م نيببنتح ظ

 اح اتانزكلاقساتئابسد ٠ م نع بينها ةيدولعلاك

 ] دكا عميل 3015 داجلوقت يدنا
 ذك رو هلرقدآوانكك الفيم ريش اخ دز” ك رص ونين

 ظ انك ضرَتْساء -نتورمز 5ك قابسد قفط! ذاَفَحا

 ظ -عأهنلعاا تكوانكانرا ١ عطى  | ١ ١بخرم لأم دين ليحل احا

 | ىف ةًارملاو آهضابن لق سوقلا مما ! داناتح تاكا

 | اتا س راسو احد اروع خر نَح :ضاآيمما شن 5
ْ 
 ِإ

 اهفص غب اوس | - نيطعل قفشأ|

 دعو ماك نروح - لقا - 3

 يس اعل

 ا

 9 7 ماما قمت قدي اكاو اسم

 0 ارهايعم 1 عون سما نكح

 ل ل بوحي لل تبلل 101 ل 3



 ناسالاقف يوب رس

00 
01 

 ظ أ اك ةتح ر ذم رصالا طيف

 ْ - طقذ بشلل درجمت

 ناهذصا قص مهاب يلع ح
 | طقف دنح هه دل و نع سيلا هقانلا 0انالريداا اى ةيازأ نسا نم ضأتسلا

 تزصاهن مذ ميلازص نا لعمر فن وا | همأتناو «دوعق تس نكح يهابال
 ا فاد هذ ) ضنالاو ض)علاو( لع قطان كوصوأ ةلارحهسلل لآقي تيهلاوب لاق
 / هفرصتانوا هزنام ىا كرش نم تيس | ١ -نايح كيبصانيب,هتزغنا ذا

 مل ىاىنغ حام و نع قلرطو طسبنم مضا وننيب نأشُح قل

 مش مسارلو كلا, >6 نبإق كح  طسبنبح وعلا هيف نكي
 تع تع لافرو عع كبطل ىنملل نها | هسا ظعف ورمل هلا: فرخ ملا
 اتاوقكم لحؤتي د هف صا ىا كرش ىذلاد زيدا قاح قه كسهزالألاق
 ظ _ يَا ةازحمق لمح | مانم نك لقو ءابلاو أذل ابزمتمخلا دارا
 -لازيالى ا نلجلا نعتجيالزلا اكن ونلاو ءاىلاب ةدهل اماوررعضومف
 ::حام)اقي صوقنلا قحلانم نونا _باِتلا باد, ق هل نصا
 ظ يسوم لا مثلما فو مبللا م ّكحلاو نينا
 امي دحا ايسنو 8 ىو لك سو 0 در ىا نحو ًاتينح أهما نم ةقان

 كلذ 3 يي يسوسو ا د 1 ةيتؤردااةيحيتاهتيمرسالا
 | - ةيقالعلا تسر حالا اي مضل ةدحاهما نم ءأآم دام نتا”

 ظ _ىلعت نعود لاف ةغل ناديا قلل ذ لاقي و لجرلامرشيإ لنهرلا شم
 نيني وجو و هيراي فتم نجنيح تمد يب محلا هماوةأباممشا ناكل
 1  لوالعلا تسر مالك نك هك ف انهقرنخاد

 بع |
 د يي ا رس و تصب فليصل صن ص صو عسي جيس يمي سس يبو 38



 مم تأسللا ىف

 00 مد نار اب كارطعب 5 3 كانا سقت يورط ااناكعأ

 لاق ًانمالو :نأذحّنَجو ءزيتال دينو ولالاقأطمدع هداشز و تيدحف

 ص17 ىباي هناك اجر تورريب نصرت ١ طعم ىإنب ةبقع نل. ْ

 ١ سوم >ثاثلا من أنما نانالا | ظ | لشموهاهنمرسإ برق ضصرمتل اقف

 هانالور فلاب هركرت مش ملبق موضأشا| | | هةيصرسيل 550000

 - دتأرمالجرلاَبَح هيلا نندلاو ظ اسكلابجدقلاو عشت ىف ةتمسيلام قدي

 ءاطاإلو ةانالى اة الو جناحدلام م رف وحرب خرم كاكأ افريل ماحدحا

 ثيبفو 5 ألا ةنالكو ىانلاةن الاد مرخلاوو ضيفملا اهكرحمت كهناوطأ| ْ

 ادينجلارهزاكلرعتلا نمَّنْيَت اهناكة مالا ام هس هيو
 ةثأح هلام لاقي ةاشلل نينالاوةقادش | نيو ملا يلعمساناوضرسداعمباتلا
 ربعبالو ةأش هلأمىاتثااكو ْ تيكو تيككاوقاماو نع هس لكضر ْ

 لاف ةراجالو ةناح هلام لاقي بزوج -اهنمريل حبت نحدقف
 اتمالغة لوما ةراجلاو نت تلا لبالا | (نينهكينح[ تقلا حابرلا نم نسل
 الا قوؤاغرريعبلاةنحوماعطلاو | (دهحط تعا هوص بشي توصى البا
 00 -تنتساو تنح دقوا
 ىلا قوشنلا هنعقس |ىذإ نحتسملا لاق ١ | ول ىال ا وجون لانج دماج لما
 : . ئيرطو دلو عى ىتلا هلق وميلع طنا

 ارث بضلا نحيىتح ل خلفا أ .١ اهقرافلا ا[ جدزءسموهىذلا
 انا نرهتح بضلارسلو ةرد اصلا لب اك ةقر جوزتت لا ءاسنلا نم َُىْسَحْما '
 0000 جزل عيلاراغص اون اكاذ١ أ ض دلو ءاعا

 00--ك- ا ل ظ
 كا



 تآسلاءقف مممأ

 | 2 ءادوسلاىباايتننح إ لاقف أهل عمس أىفأطوا ىلا تعز نافال

 رشات :تِحاو تلا 53 ىذلا تملا - نجت

 5 ع ارك نبع ىلقلاة قا بزيتانينحأههلورثتاف 3- هةقانلا

 ني هرقن لي زاشمب بحت ١ تمر اىعازن اهنبتح لبق و ضد ى ص عم

 0 |وضو ةهح رمي :حلوم راى برأي قتملاب نين !نارتككتأو توجو 5

 انف « يرطباكىقلا ب اتنلادداصملا نمأ 5 تان هطعاه دلو لع :قانلا قش

 كاََحاولاَق ه كايدعسو كيبإك | | ظ -قأآشلا
 ْ ميلا هادم وصابون يزعم لع :312ل!نجدح
 هارب رم لع ننحت كاينانح نت .١ اهعازن اهنينحو أه داأللا تفاتشااذا
 ليس نبالاق نانح سانا نحو | | عم لص« سن: ىصريغ نمش دلو ىلا
 ريخو كنم ةعئىو تنكايلكل وفي | |ةؤصلا نعلن ا دع قاطو توصلا
 نمرط اك يبص وم نكيل ةرعطتغيالف | !قايش ع ١نمهف ءيلائلقنحلاقي

 يسر نعجرشا لؤعم نه كتهر جفا ةقانلا تنحو تىصريغ نم
 كن نحل ونا بزعلاو برضلا »نهى | | تنح كلنكو عازن عم توصا نم
 دمج ازا عؤعب كين انحو براي | | .بلعفطعو !يلع نح لاقي هه دلو ىلا

 ى ى اريئأتحو هلداناعساولا5و | | عجرت نب نع لاصاوريلا ع زن ريلا نحو

 وهلا ناحبس اولاق امكدماحرتسا | (سنآ#حتو اه دلورث لله ىصتقانلا
 ظ -931نرتس لعاهناخيد | ةعبواكحو ةديس ن الات تنحت

 سرنا ناتو ةيحرلا اسم ١١ | لجل م ان اشلل هكو هح هس: ضعن ىف
 عشب !ناتتلاو ةكربل !١ناسسحلاو | [لطما كراس ميلع هيدا لص من ممس

 هلورتام ىومالاس اق ولا نانغاو

-- 

2 
 إ

| 



 5 ١ متجر ناتمار ما
 كيهزاكزذلا تجر نعلق قفودابعب
 (ضع ١ .16دلاق مغ تونا لي ضتبوه

 : دك هنن كيك لي نا سناركت ١ انفقاشم

 نين !نوكي ناغحوتساذ نينا 5

 ادع ا مععاناو لات هيدا ائص نم ظ

 | هنوق.نموزتجرلا وطو 00-7
 انا دلزمتحىىاأن ص

 هي 001

 ثيزحأل ةمطغللاو محرلاو دي نذل ْ

 وهو لشون نءاتقرو يلع عدا لالبإ

 ضال عمل ل ساد لاق ب َنَعْي
 ناو سلال نا |

 عظم وربق ناعجلاككارا ةكوب

 رت ظ

 اهحأصلاوبقب يسقا امكاكربتنم مي
 ممالك ن عودنا ليس ىاولتق نيالا

 | ومك_يتعادأع كاخ عجريف خيضأملا ظ

 نيدلع ةقدو ناكةسانلا سستيُسا ظ

 ادعّصْريق كنه و
 ثلا

00 

٠ 
 ا

 همم نحمس اسس تسمم سنام ل سس

 ب

 ( درهم ةنمون قراني تاروحلصإ مت كت رفنا# قانون قر نيدامعلصا

 ١ دن كب رع ا
 ا انه كوريا نا لاق .ذ مارعنا
 هك ٍْإ

 لسمو لروزالا ب نع تس امال تاكرظن اظثأ

 اقر عورلسو دعو تدرزماي ليلا ا

 0 متن 1نافذ سلولا ولام همالغا

 دع م فطصسس نمسا و سيفا ام

 امسازعتا ياو |/ سو هذ ىف وس 4

 سف نا ةركش امل أب معلا

 ”يلعوخز وت ةحرلايفختل اب نانحلا

 دكت تهل رق ىف يلمس اوال اق انحش ١
 اوانتل تاك ينم ا

 ير ةغطعلان ان لاق انانح ءاني أو

 ةيكازهف سابخ بانخةمرع ند
 - نانا هرداام لاق هنا

 قو يطلاو ءاكبلا نمدي دش! نيدملا| |

 تزحيرعالا د ناكايزرطلا توص وش
 (سغئلاناقوتو قوشاميسحلاو مرفواا

 ع هيلا تيد قنم ناينعلا و
 ناك وهف انينح
 يطتسا قس اي ]طن النت حقسالا

 و 3 ياست

 ا ريا

 اكوا اواي أط وللا عزب لبالكقتَح هلاداق ناك ؟نلس ملح هدا اص م

 اا ل ا 10 1 1 ا



 رنابر :تدحو ١ كلذ كيم دلع دأتا

0 
 - بمحتلا نم. ؤنقنمالا

 ايقوص تمكن( ين س وفلان
 ظ 07

 قوط ملداوساالا برضيرث اط ننال
 فنيل جرلار ما ىلا قوط ةكيف
 راشد ناشر ولاوهليق ور اقلملا5

 ثنا هت ىصو دوس ارنااوام أحلا ثم
 وأ وأ
 قيلخو ا كلذ لعفي نا دي هنا

 ةيلخا هقح ف لاقي نابرإي
 - تال عضوم هناك نكن عفي ن

 ةصااطوطنا دوعسم نلإ ثيدحف
 ىلجرلا قذف نم كد حط صق و
  هنم نأبب قا

 ىلإ د لعفي نا سل هنا ليزوبا

 كلخإل عفن نا رشم "نيو اننا
 كا خلع فينا قيلخ منا ضعف

 ةزممف ل ىبم نايا نع ديم 0

 ك2 مرا جسظمل اف اظل نم كيل
 اهنمتيزما ءاظلا| عض بق انام

 نآسللا قك

 لقول رظلاو ةرهاكك نمسح تيبرهطوق
 - ٍيثو ىارفظورخ
 مالكؤو هيصاخذااّثا مّ وب, ءاملا ن١
 هبص ىاةلغارش ءكم نأ لث اواك
 تاكو لأة دير د نبا دامح هلغاو

 3 ثنا عزبو ءكامزأ هن دورت .علكاىلا

 َّنأو نإ قاقلشا ىر دا” ةفيحضت
 -تاوثاو

 داص ادي اوعتسللا « ين لمعلا شين ١

 نس رنع بي وهو ا مومهم انبزح
 - زبر وعلا ةنانم
 و انن -رفز - نأ ين آيسسلا ثنا

 نم انينح هل ناكميحرلنآنحلاو
 هتموملا دع قاط ارش ةحرملاورتقفشملا
 -قالذلال/ نم ةل ىقعملا :فصلاب
 لأ لجو نع هدا امس ١ نم ننال
 كونلا ني دششب ناتىلا يبعنكنبا



 تاسللمقف

 ترص لح هي داني عاد هلو ومحب
 وفءادو عام ءام تحاصا ذاةربظلا

 »بم ماوي لادم وغبم تيوصلا

 الب اطذاغا ذا ةئابم قارملا تالف

 / ةماديلسكلاب غب 1 د مق انلا تمعن

 اراها د نوجسدت لة يواعا

 - دب تعضواّد اتناك ثيردعلا ث

 ف آني مفاس ةزجتو اريعيمانس دع

 ظ - لب"ك(توصماغبلا

 ١ يغري هوصبالث دال ا ةغابملا
 ظ -توصلا ةهخر م ودب ةأرما

 ادمان ذل نمناكأم .مهيضعل لاق

 ه دئاغبلا نياذا هث ىصل لاقيرن اذ

 8 201110 هناك

 امجد تو يي ليد ليثلامغب
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 -اركرأ اقيأم و نيطعللاو ةحمملاو أ 5 لوطلا شخ قرطلاب نيزق '
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 ظ ءاماياةرمزلاابلهااهنتت د 3 شح ولاا هج حاسي ةلابح قَرلا
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 ظ دوك ور تييمارتخ درعا ةقالعلا

 - قايرتلاغتطلقآيرطلا

 ا

 ظ
 22 توداي :هناخر ل اقبو | 0

 ظ عرس هحريفتخلا ظ - هقربيعو « ننغ لجرلا انقراطا
 9 | دووم

| 
 ا

 ٍإ

 1 , لوعي معن من للضأ نم ١ ش0

 4 !هطساون مأر نم خ وخادم قكرهرعرصم



 تاآمسللاهقف (/
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 الاوكز لنا زعم. موزللا عض وانه نم أ

 اهابامدو زاد :يسيفلا لع سسالمز زو

 ظ

 7 وعل
 | لسلالا نالمزرن «قتفع )الصم

 أ ١
 | اا علا كامأ ذادزارلا فذ أيا ونرضأ جاع شرت وقنامٌّسَد

 اهو امزالم م يو وحرم نال ظ

 لأولاد وم زل ءايننالا برجدق ىذلارنملا امير
 ظ م وزن مد لىعفملاومذا5 و اورمالك جمنسالر ومال 2ع لسرخب ٠ْ

 الو ةمزالعممزلاو مورا ئ وزل يل تلا زل وهدم ظ

 فمر اذ ع ايا همزلاو -ةيجولاو ١ ةمزرلإ# 1

 -ءقراؤيالف ئثلامزلي ةَمْرللِجر| | وش درب ةديرطرتمُز ءءادضشلإ مدا

 0 ةر قيال ناك لج لصيفلا !مازفلا درع جالا قع فوؤلاو
 ءازلالبق ء ءارلا عمت عشم اوت ملا صال وصفنب

 اليصب :املعوه يار ةددوملامازللا| | ءارلإلبق ىازلاوثرزملاباوصناكاقأ

 ظ .مازللاميلا ديرلولا كش وةليج نإ عاورا نيه لاق ظ

 الاع هكيرشإلا ةلدهإر ازللا| اح زرمواركتزرع دنا مهي عشقملا ف
 كاز زذ ناكرلوق م تلا [صقمزللا واس ازموطط امو نمناه نأمرأ, مل

 ظ الصفا ةقادلاةمز خرم ةوحأمرعر 0 غلا

 ننس مال لسا انتعال[مازتلاكأ| -اشدلوىفا 5 1
 0 ادن قورنت تاتببشي كوول | ناكيضحلا ذا امأرجزد' جرا ءامازرأ 1

 مزلتف محام اهقرط 5 ةعخ 3 ةيدجبا 1 عذر بيتس ضعي اكرام ناكل ذا نسالأ
 لا جا وللا لانا 3 ا يي جوج م م مسج ده عم ها تدع ست بلع <
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 [فرقتلا نم دلل يدر لق سوفلا| |ذيحو ةراىتسالادعرن مث دعلجرلارم ذر,
 نمنيبرض نيب مزارو ةمزرلا هلم | أه ام وزل :سدرفلا دعم زرلا نوكأ

 اضجدعرمأعلالباكلكتمزاروماعطلا| | . ىنعللا لن مزرلا نصموزللا قتشيإ

 ديشلازببمز /لبق و ىرخاقم جلخ وة صا | هتيسرفاعمزرب مرالامز معدي سا

 اكريخو لكالاذ كي د نوكي امنيب ممجأ مد درض>الا لعمئاقلا تبانلل لآقي و
 تابعرم نيب تطلخا ذ لات مزارو - عبش لاثم

 مدايطزيباومزار لس لع ملا دصرل وق | ضرال لع تباثالا مزمل قي
 يب هللا اوركذا انعم لاقف بل عضا | -ديررشمل امعصا كلاجرلا نعمان
 -نيتم#لا ابوش قلشأم بالا نم ٌةصزإلا

 ثم لح ىف هإوق نع لعان/نبازشس | امو تعراذ البال قل صاولحاو

 لاق ومزارف ملكا ١ خا عمّن لعضزرع .ءاضم ام ود ودلخ

 نال مربرب ةطلآخن ا درتمزالملا تمز املا | ارضا صف ىلا بيعلا الكف ةمزرلا
 لأب لكاكاوطلخا عاتعم لاق نئطا اكاقمنار رريط ف نم طالخابايثنلا نم

 ةمزارملالبقو لن لجحاوقللا نيب اول وقد . ضيا ضع طلق

 ولعلاو ضمأىلا قسيايلا هيلا لططات ن١ اهبتم ]مسك رانا نم ةراكلا رمزرلا
 افناساولكلاق ءناكفمودأملا ثغجياو| نكتلا مزرو امزراىق رشا ذاام زرت

 >اراريت الأ نبالآق ما سيِخ بنج عم :همٌرروامزرهمزربو همزربب

 انتاس شخ عماني كلما ١ وطلخا قى هلل اضاتمزرلا حبو ىف

 اعل كا مزال !نبقو بشج عم | | هااهنلت دااهفص وكم رتاارم دج
 عامود و اني ام وب و اخاه ون كايناوشو | : :

 2 اؤمزارهلادااؤق ل:خأاموجوأ | دوك نيالا َبق دوت نم ايعنر



 56 تآسلا قف

 نممرم ناىسرقيالذ طفس لق امازراكو تنوصىا ٌتَمَّرْرَأو هي

 000 مقل( هب وفي اكدوضلا
 مزار وه ورعذ تلقا -لتاحماتمزدالم قال ذ لعقد «لاؤب

 مب اشثملا لبا( نممزارلا ثيضوجلا - هتوصوىيصلا :مذر

 -لارنطارمم وقيالى ذل اضرالكهدخ | | وه ليقو توصلت نعرلاو نمدا
 امان وامو زرسمزرت قاتلا تعذر ماا مدس هديدشوف تمس
 2( الرشاد ءايعالانمتنماق مضلاب -دقانلا

 رأايسزب ناهس ل هت اوصاو ايما ةمزر

 ىارعزاسرلزقآن هلع لجب,عمقنا» رجم الأي زرلا
 هلجيعبلا ظمج اذا لازطارم كل ضال | لنا و لاعرلا تيوصرما ضرك

 لعرسيك نامزري هرناومنممرييالا ًأهمماز ٌسامواىّجمةيشعو
 تباشلا لع قاطارت كا |ضوهتلا| | ةقانلا ةمزربلعرلا ةمزيميش
 لمحلا يلع نكيرل ناةرضرالك ع | ثندلا بأحلاو ثيغلا نم رمز طا
 ” ناكل وزهملا دلع قلطا كاننكو | معا ضي | مز ٌرل اوه ورعد مطقنيلاك

 لعفينا داكيالئبحاابمزابل لىوقلا| | -بشلا ٠
 -ل وزعم باجرم وهل نهنتم ظ -تاندكم فوج حيرلا تمذرا

 ش امم عع 1 مد مدن سعب اره نمد ا
 كردي ما نمرو 2 ومصازردساوا فايا لاق ور عوا جوج نم طقس

 متيدق لع الكم سرلصا رتسذ دع. امور د ايهريغو لجرلا قيعبلامزر

 مغ هرتسإف لخ ارب خالسلالات 1 ل

 هلظيفل ارا وطخا شر زيومزربدحار يلع | (ى نلا مزارلا ةرم لاق هاا ره احازر



 بألا مفك مب ف
 مت م سس سا سا مساس: ملم مخ صخمصصل عسسل

 ظ .ةداعلذايمتحيب هال هر ثلا ْ -2قالساقردأ انام زييملفا ا

 دسار ا .. ريعس اثش يم نب ننام 7
 ةمأ اعز ا ةفلال حرا عدت اال

 ظ ظ مكابس ٠ لولب قالا تس
 القت نمو ٌتَحأ ةاربعلا ف ل مر موع اعود هذولا تينم تيب مينرلا ورمرحّرلا

 ] 8 ىلا مجد عانعم ام ظ نطل
 ظ 0 تيحا هو :يضآيرسلا غد 8 2اكولا دعب تلكّتشت اذا ةُحَد# لها

 ] ف صر ظ 3 كو ابركشات ةريقيدلو 1

 هبل رض دع لصار 0 طعنا جاجا

 30 هرذ لمحت هلو اعاف ارو /ىقلا ميزا اهلصاوةياقلا بابسا مج ولا

 | لاول فالتخا لعمبلاوأ نونلاوأ | ره وجا رمَحَرْلا لو نلولا تبنم هل
 يمس ع ظ -هؤثصرسكل اب محرلاو ةيزقل لا
 ا وهرلقورئاز نيحاهدلو دع ةقادلا | موش مرق محداذ كلمنم ثيدحلا هل
 ةمزرلا ىوشا نينا قرنا تود| مب انالره جوادذريكت لاق

 اهي ةتوكةمزرفريحكزنلا ذم ناطن طن ةبض مدع تنسب م تال

 نعو و ءارالا ة رجب را قالك ع ضتارغلا كل
 ا رعم ىارجلالا ١ د .رهوهومنحح وم مش حرو 3 لاقي

 سه ديو لبع تمزرا نق |تيخلالأو تداولا حان لتي

 م !2نحاض دلودع ةأثلا تسي | - لاي او همعلاو

 اهتاحوه جز قطوهو اذ اتقان ادله (جرف عت ءاقساجر
 هند 3 :ناشموملا غواهأذ 2 لهسش ىنحو ونه نت افاست

1 



 ما ١ تاأسللاّشف

 يروا حد واح سرج ةرؤغملا هيكل |قصلي كسذلا ءذلا ةمّورلا يهوجلا
 ظ رم ومي وبس ل ضال كح و ظ وحامي

 اسيلع هسا: محد نق ىاءيلع تمرت ْ | لل ووهزيقو ءايلخلا نعرصلآ خلا مترلا

 هع لثلا ذصدجرلارم تكلا ارم اد اولاقف ولف ور ارا منيا عربلخل ١
 | هريخيهرت قد ى ا تايد نرخ اعلاني دلولسالا كبره قنا

 ةغيصلا ةنه ةلعرمتسول متت | ءابظلا نصل اخف لع قلطارعث يلع مارت
 ا اييرترم بايب رست خلا غلا 32 ورل

 ل
 -ةيحرلأاب هل هلأع ةيلع حرت ٠ 0 زخم هير لع :غفش دل خ لعفتناكأ

 ظ -ةمحرلا هلاس حرتسا/ .؟ملع قاطاذاهدانسغىقلا تمم الا ك0 اا
 اةفلاببل دل ريش ورم وحن لج ظ سلا مناير
 ظ م وحول لوخسكي نيكي ل معياد ةوفصاررهاومأسمأب مدقلا أد

 اهفطع و بلقلا قدم د غب ىف ةيبل ظ حقل! بعش تمار ىفابيثلا هيأ

 هقذدو مناصاو ضطعمللاةيسدو | 0 _ هيض صااذا
 نالثعر بقا و جيحرللا مضلاب مج 21 ؤ مق”

 عربإو .يسداكم ىاربو اتمام 6 اذ انا نالوثر نم قنشم ضر نصه

 ةيحبلاو ىطعلا دزللا فهلا و ميلاد قالطاوآ شل وب ةبحو زحماط ةمارلا

 ثيدحفو كم جرلاماو خرم (قالطاباب نم يلخا دتفص لعمل
 ياسا يلع اظل انا مط ضرع ظ
 ان ديس ةنيدم ءامدا نرتموح ىلا ةدرخمد ملا عطا داق ورايح

 ديشنيرلس ثرطع ةيمفالسب ب وجمع

 مس وأهلها ىذم 0 دا ىهس وأهلها ىئموجإل كا -اًضعب



 دفاع

 - ففاريسلا نعربّصْعِِلا ناكل
 هانعم وادي ارعتسه يغض لعل اذ كرف

 دئمزسغ ل تعوض - قراذ- ضر

 - خرب رعلا ث_ كرف نم بيرق

 ران - تف - كرف شايل اذ كرف
 ره ص

 ادع تق انلا تيت اًئوص كير د صم

 -نلطعلا هيلا اع:ؤاطامث اه دلو دع

 اماروامر همأزت أه د ةقانلا تمَقَد

 ناقد نها ذو هتمزل يلع تئنطع

 . ارو ةارور ٌؤر ةقانلاو تبحا

 اه هلو دع ءفطاع
 525060 1 ةيعاعال

 رعارت ى ذلا اش دلو اهم سيو تفطعت

 ىر داب اعلاالاٌؤرلاوم,ألاو.يلع

 -هقالعلا

 مل نم لكو دلولامأرلا يعن با
 :ةانلارالثم دف هيحاو فلاش

 هزل ماو دلولابز:فلالك ست عيمآرتو نحت
 -_ يحبس اريك ذ ينو

 انزاهو لغ هدم( تيكسلان لا

 تاآسللا ءٌقذ

 قو تلا مارا نمزقن وه هتهركا ذا
 دارك درتل ٌوَبئادع
 تسيير قو دامرلا ىف اك رل قلت الكت اورلا
 الل واكد امرلاف دامرلا

 دعاه ؟نفطع ىا قاتلا نمادا
 للو هلع تق انلا تفطعا خا عمدا

 همأ رتل ناذوهث اهو متما رفا نيغ
 -قولع لب ل عررت الورش بنكو
 ماشلا انسحان ارو امأر مجعد

 مانا قربنا ج وق مَن لخعم موجاماد أ
 هيلع قغشنتو لولا يلمصتريلقارلا ناك
 ماتلأف حدو حو رجم اثر مرجلا نامذ
 ذوخام ماكنا دعا ن هل ديو
 للا لوك «ضاوكحلاة ومار نم

 وركر ىتح روياع ماو >ام ازا همارا

 -متايواكربي لع ماوعحلاة و

  دهركا ئشلا دع ل جرلا مدا
 هلذك هلتخ هماراوهمأرب ليغامآر

 شدين١ا-

 قصلي ىذا ءارزإلاة ضرب, ةصورلا ا ١
 ةقمهصرلهاه امحوومهيس اظهر هب



 مل تاسللا.قد
 اكن يونغ ومنع تختو تم تقزفتف | | كلرفي نا غلب اذا جرزلا 2 شال أقي
 -كليرفو كورغموش نكرذو ليلأب
 -هريغو نإفعالاب كورفم بوت

 -نوللا بشل ناو دارااذاب ونلا

 ناك لصا ما خرتسا كيرخل اب كريضلا
 ءكرطلا لبق و كرف و ءاك ىف نذل كفي

 نمالصا نشا هو ةواخر اه ىلا

 >لكواكَرق مكذ نككرف لق و ٍءاوْنَدْعلا

 لاذ بكتلا ى ْقْذَأو بكسملاءاخرتسا
 ىتنكلا خك ّنَّص نعرضعلا نميتلباو
 كالولاو نيف ةلاو ىف كل ذ ناك ناذ

 -تخزتسا و الذ

 6 نيمو همالك ف ندخل كوت
 كلذلا]بق ودم أع :ضْخيلإسكلاب كرلا
 د هتلمارب ضد وات ارم ”كلجرلا :ضنب
 6:5 وك حف نك فذ متكِش لق ؤمض ا ود
 3 قم م انهرسل تضخب اق 5

 ةععرّقذ نم ذ و>او وه لب ىشا از كرف
 5 0 و ًارلا ناك قرغتد فاخ

 ن ىتحلانرع قرغتي نفث الا ناكق رف
 : مدع نعأابش و

 ”اهضغبإو ١اكرف انو ضاضي لجرلا لاقي
 و ىف [طقلا لاذ كدرف و كداذ أما

 ىظع الك دة ةملجرو كراود وعم

 ؟ضل!ضغشري نيهملا كو ءالشلا سنع
 تؤم ماو اكنقمرسيعلاَو صا تاكو

 لأجرلا سعر اك
 8 أراض غبن ناك ضلال يع والاق
 امام, سصصخم ىرحازهو للقاهون

 د قدره ممسا+ و للك جوزلاو

 نم وم ضياكثيدحلاو 9و نيجوزلا

 ىلع ثحش اماه ضغببالك ادنموم

 مزج ييمدلاو ةرشنعلا نمسح

 دأ_مهفلص لش ة ًارملا وزال )ضنعبا ١ ذا
 زك ثفيصو

 دارو :كرافم هيحاص لجرلا كداف
 يلوم ةكراتما
 لكي حبل اماورتملا كلما عارفا

 داب ك قو هكرات نالخ نالذ كراف



 كأسللا هّقذ مين

 0 وجو

 - ىشم دا, كلغ - كلس -بلقت

 طيلاؤاطتسا ل وكما داق ِدريَس ضخ | لسقو مشا ح ءوس نم مق لعم ءانلبا
 (كخرفر نوع
 ةلبتسلا كرف تووص خي ديعا هر صما -قيدرطلا|

 دويل انريعشلاوا لمنوحلا نم .ةسيأيلا لكؤعو 0ع

 : هج مدي بترا راما لاح

 -كارطناذ اك هكرقي كرف ز وج اكمبل طقغسرش إغلاو عانملا لل جرلا تالارق

 5 سف كزعتملا ٌكارقلا ايمو سل

 هتمثاو نمس ل ينسل لف حلا كا فتاس١ العلا 52! قيصلا|بقو دارمملا كك
 رالي ناكف ك رقيب نإ سعاضاك هدا تاكىازواؤملا لَ تنك

 1 هيلا جاتجيو ريما هيشاهفا

 ١ -ُكَلِم كرف ى ذلاوهو كي وس | -هضن دخت انك لجرلا ثاذهتسا
 _-كرفيناهلن اح حلاق | |نمليوم ىا ُدرولا كااهتسم قيرط

 نمي تيرم كرد ىلع كلي رنعلا - هككس
 -عرجغوا ةلطق اس ىا كلهلا نم كله نالذ

 ظ -اكرفى ديبؤسا كرولا تكرف - كلا ىاطقاوسلا

 نولي تلال ىلا ىه وخر لغكي نم ىلا
 انلااجب انني نب نلا كيل أعصلا دلل

 مع

 زسوف مث حج ملطبام لواتبدل لاقي

 لبدسر لبسارمث ىصعامت َّضْقو | |. باغ ىثعم بهذ ةينإبعلا فكه
 امش ك فات فسارمت ثيلاو ثيحارمن ولد تدأم
 | -ليسصتا داس -اطخ.- ىشم هن ايرسلا كده

 ايضا ا



 مم تأسف هقف

 كالت عشومتكدلا ا-بوشا اميطاخي ىزل لا طيخلا هيلا

 افرعنا ني ارض داك نوككهاا | ا رطنا علالسللا

 داك اقوليتستا تاك فادتنفا سرفلا ثنذ نك هي تاسملج
 | ظ د ل ظ -:قدلا فخ داك

 اكو اهاؤ كاي ى ذلالغاك اها مقاما هي داالاطقلا تفشل
 - دزغا كلي ىدلا لها كأه ظ وفدا ليعل اعلا ثا ل يضم فلسا

 ٠ الأ لازشلا فيج كيما ئ - ضعم:ةيبرعلا وق كلاس نم بيرق

 دلاكسلاوججرم ةاوهملا هكركَتم كلم ١ هواي رش طا نوع الا
 دعا نبأ كالهنالبق دةككمم فاك ظ م ظ

 'نيبام ءاوضاتتس مث لفساؤبجلا هذ هلصا كلاس نم ق تشم قرف صم

 - كالا نملك لك ةردكي لكا | بة زجل أين دلاء لهن مكانس

 قوه ىال ننهي رهان تان ملاسومب كلسونعم نإ علا فس شل ]
 ظ ظ -طقسو رد سيكو حما
 كالمل ااولهتلاو كالملا :كلمقلا ظ - كزسو كلش دأ 0

 00 1 ظ تام كاحي كه
 هك سلا ظ - هكلهاو هك و ئذناَتَلَه

 ىائزابلا توخرمتلتمت ةاطفلا| | كالحلا ةككلادزيغلك هاته
 ةرو كفا يملاة ليسن ىترت هدفت 9قفقالأملا تاتسا
 -اهنإيطؤ دهتجت ا كلمه ءلعج ناكرع ايلكملا كلغا
 يسن لكم سبل ىذدلا كَم ١ -ىرزتشملا عما
 البلا اجا ب لا ظ -نيكأ هلل ةككأه ىاتكأه ةذافم



 ثا هرسمو يف بيل

 لرب بوعسو رس ميجنابوقعي ع
 زيدل كاودريسو كويس ناك نم“
 نواقلاذ ل جاذ ايلا طبل اوثماؤ هلاعتسا| | س مج نمرنعنيقيلا نجع وهل

 عجم مرش ءااطبا قيختملا قا در ةكشسلا -لدبلا لالخ

 -ك1 نسلق ووايعاوأ كوس

 ةوظدعب من دب نعضا ذاؤجرلا كرس | جلل« ك »نموت كرؤردصم
 |ذ1هعضوع رم ارسل نعيبعضلا نا -ق ليو ضرب

 -_ يتم ابرما  كااومسلادءشالعذ كَوَسلا
 تكّؤس و تكول در اذ تك -هكل د ثلا كاس

 -ءايعاو عز ممثلا ةءادراهوأ *كوَسو اا هيث كااس

 ظ كتالس -كأس نمقتتس كتااتساو

 قصل الجي كرسرم بيرق دصاهلصمأ قة ةيعضلارهسلا كو استلاو كاوسلا
 رج هيج عما ا ءايعاوا نجع رمررف ءطيلا موشملا ةءل در

 نأاحلملا كلسو اقيرط كلس

 - يلع وق هةأيامككساو ا

 .اسناف ىشلاؤف ئشلاسككس | | ةوخامىشملا ةءاد سينعمب كاوسلا

 ا صال كورس و كلس نمى نضع
 دم سوسلا - ثكامهبس

 كا



 06 م تاسلامقث

 ١ للتو م رانا كونا | عالصو تايبلا نملك ديلي نيدعلا
 ةفقالعلا جف دااكورصلاذكو وهسلا| | نيللا نمى دينآقي اكدكميس ديما

 رهثرطعلا تكك لوقت كوهيش دقوا | .نالطاة رغم للا نم ةرضو ليزلاو

 رهيتلاب ياكل _كتاهسلاف تقم | | ماعلا قالط اره حاسلا عبر دع كاهسسلا

 ةرفصيولا -صاذملا دعا

 ( ويقس 2 ظ ا كناك كلهورب داىا كوه تكوهرس ظ

 نل لبا ثاهيس نم قيشم قكرفر نصم حش اذ متفزعم

 - حمال صاو يجلب ف املا | هقيحتوتلاعإ سو مح ضل كوس

 -امتاريط غامكقدل باقعلا موهسلا | ضرك ءيهرعبازتلا جرااتكهس
 قال يق تفصل ابميط للا تى ١ .لاقيو كيهمس بازنلا كال ذو متق

 -اققالوتاتم ساطااذا جيرلاتمكتيسا
 ى ٌكرهسو كل ئنتسو :كطاس كيرا

 وت

 ا وجو جت طرالا لي رلا تعهتمم ظ

 َّمْحا داّيويه تبه كيرلا نوهت“ وفساتو مب هس وكوفي

 -اًديرظاُر ثم ترم لبق ملدا اوؤللاة رش ةرشأق خفص أع كهبصو

 جوكابم و جب ومس هرج و يعسكر | - تدعم #“ قافتظشادعالهل ديا

 -8 ديد اودي دش توم ميرلا تكيس

 - فتق ييطلا تجت“ا 2 ماهرمما
 ا

 0 ا 25 521022522555255955555595--55955ظل

| | 0 
 - يرلاومص يجمل همدان يم

 لطب وحك قدطنب ى ةلاويعسملا| | -اهرشقيو عامسالا
 ْ || كلل



 تامشاروف 6/4

 ا ا م اا
 | نس دا وسل 13 لواكؤنعملا نا بيدك ع سديم

 ظ رجد ادنموا ناك اًييطواودلاداطعلا | سامملات

 ارو ثيحو صاخر دير طعرعتسا ,سوماقلا غل .شاعن تالا هذه

 امها اورئار شع ازصرلا كلذ عما اديدشلاقلا دق دوا هككين_سك قع

 | كير دع 3 ىلا قلطا :بيطوا تناك | نيسااث قلع ساروا يلثق >امقلاو نيب

 ا اقرعلا خير لع ةنكدرك ا | ايي ملت لع قلت نفض
 اتناك ماهر د هك بد تااهوسلا | | ضعب رضع قه اخا و ديلا دذجملا

 لقو برلا تييسنم الون فرعا ذا ْ ادا ناكر مه مت طع قالطاو ن 4

 ظ -تاهس | ضاكبلاذلا غاوعضو المك لتقاذاا
 ظ ريما دكا وق هكهمشا د تاهيسلا هته ناك هدب وا هلجرأ ييطعمات

 ٠ْ 5-9-5 اذا اهحمجر نمع يهدر لأ مذ رنا مقحم او

 قوقيفحاكرج ترجتابأ 5 :مكلشا هلأ ميقا

 اهون دانيل ”انتساادكوهس ْ' ىف ناكطامذت اق د سيت

 تكتهيوصالف انتساوا عرج باض هيج سس
 قمتافع الاقرب (مجاكريد مدته وعلا
 ْ -عسنا ثار ضرالا تعياوعم_قرمم قصمو هللا لتقريمتساد

 !!هناك اىقراثا نم عالم ت تاديسملا ادعي ةعيورهساار امرأ راقد نم

 5 - ضرالا تقسم 0 ناك نفت نم
 عد ل ناكل رجلا ويل سس ايل يهم صرف ] كاس |

 ظ كرجل ةدن ضرالا | نم وخد يفرم تشم ليف ارصما

 ما خاميا نسل تكلا ناسيا ُط
 - 0 00 تا اا ايلا ب ااا ا ا ا

 ةملخم 855 يداوم كرها جما



 ظ م تكآسللا ّذ

 توكيد عم كرد لنا مذا يضمس ملص ن لعبا ىامثبا مقحم او

 قوحس هش دإجل عمل اطعداطاذا ىضلازمقلا ان دحا كامي امكركلها ىا

 لا !ةليوطلاءاد لاه رمق وأ | ىنعمب رأص وعللا لع أع د ناك ثيحو

 كه بركألا | ثهيلع ءاح لا نم جون ناك ثنا ندجلا

 ذاك كانك ومس مليبوط قومهم يح -سيلارعمب نصشارآصا
 وس |«ضعبرأ عتساو نحس ءاوأ قي راكم و نعي يش او ره ىف ١

 - ةذيوطلاة لما -ليعل
 عمم ايل آجلا نمد وطلا تحولا فحمل ة جز | جلاله انتل كس ضذالا
 ريم ةدحاولاّىْتاصسلاراطّما'ل/نم| | لغم قس ال لهو مل سعب ل صاملا

 مث وادي ضل طقلا ميظعلا طملاوهوأ | بضلاوأمس اذ واعجي لمعلا كاله
 : درعه هدد ط ضدي دنا دحبامي نو نيرب ميلع ءاعدلايلع

 هب تررمام رحت رطل فب قي يحيل نادرا جيواقحتقخم او ظ
 -ِ يي ىلا مميش وك ىف ءلفل لاق -
 كارجاةننإبعلا خوه يمس قمم ١١ قكف وول و نيف ادع 0
 رب جشياذاد ضنا تا ضاك[ ونعم | انوش جاجزلا لاق ةنسحتغل تناك
 سو رديف ورميت اقترن مقحلاارصلا لع بوصنم
 8 لكاذا |ناكم هةرعأبم تجرد نم يف نعايىا١

 .٠ هب ه 2 ها ا 5-5

 رم طع قوف :قيفد نق قالا | - لايبعل قبيح“

 لا تطلباذازيججشلا يحس اوجسارلا| يق نيدح فو :ليوط قوس مخ
 -ةقالعلا ثردااأ تأ مس ليلا لي وطلاوا ى صا نضلاك
 عطقلا ءامسلاقيحاهم و ى ربهإلاق 2 ىا”؟ جمد“ كا ق ىنتهلا لعا هي ظ

 كا



 تاسللاءّقك 20

 ) كن 2 ْ 1

 9 ١ ةرصسا ا ةككوه ليغ لاق و نصالا نم ا نضلتع عمد نوص لَك لصار نصم

 -نّرم ىليعبلا خلا قطا ثيؤاوعس وتمت باصلرجاببدي حلا
 ىنطبابمقوزلو عمضلا جاتا قاهم - ةريغو قدل ا رشا دع
 قلاَّنَشامَف داحس قمم يدنا نحس
 قدلاوفلبقو قبقرلا قدلا نكسب و
 نكااكو هلا نو د تسل لمقو قدلا دعب

 تاقاذا تكهمس و ضدالأ جيرلا تحس
 كف دأيىوبه ةدذس ضرالاهج 9 ظ

 ةلديس نباتكهساذاَقصس اذ ثلا
 ظ اذا احس ابرق طرالا كيرلا تقم
 -قاقدلا هفصضناوراتالا نفع

 يبل ثأر اذ لريبعملا ةري درت ٌيصَسلا
 نم اب كاز نكراص هنا6 أبعضوم

 بهذ نبل عفتراو ديمي رطل وعن ١

 - لب هنا6 لظملا دعوه يف أم
 هزيل به ذو ىرمض هيوم تقلا

 دع وبل لاق و سبي قد وعمد مك لات و

 - كي كبهذ عوضلا نسا
 هضام بهذول للا تقحما
 39 !قوفإلقحلا نو >ةرعلا غنم

 | نو دوىّشلا قوف لكلا تنحسلاو
 5 .راضخلا

 ؟ قس نرش ممل نيعلا تحت
 حطام هلانم هيلا تراص ظ نوما امض ا ؟ؤعغلاو داس افاق يحاسم ءومدورتدّدح قصتاذا | قف نالللابلا قلذحلا بولا يحكملا

 رسل لسم قوعش ١تكلنئونعيلاطتلا| | وه و ةريتز طقسا ذاق حعاو بوثلا|
 قيحئف مالا ئفلا قلق رسُعو - ليردج

 | قم ا ويلا قيةرب نبال اق دعت ى١| | البلا .قحسدقو اقدح لبنا قدس
 لع م وبصل قحنو لاوس اى دلا يف

500 0 
 هللاوومس و مراريلخ )تسل )بل سقلار امض

 هه سللا ا َّد إ

 لبو قوتماو نل تغدو قوهمبنوث
 كانا



 ديلي تآسللاّمف

 92 رداالربفل لسجل فض ايبرنا ظ 1
 ظ -2ةالعلا| الو ىثلا قه أب اذا نالفممإ ١لأقي

 رواعلا وع هتيطمو ذلا تأ طخارألا ابوع

 لذة يغص غييك كلما نجلا ىغصع
0 5 

 ِ درثلاةديسلا هل ءانشلا نم ةريرعلا ديانة زال جلوس انه دوال
 تشماذاأهذادر الفن اذا ةلم'لاقيوأ | هيلع ىدحلا بنكلا لوقر اىقب الا
 -ةريمب جرلا ورك هيلع عفو اب ذك نئسلا ءاعدارأمهضب الو

 راببالاومياهف نق نامهيتبب اهّرمتأ |ديجلاوهل قير وظلا ف قرعرمك:
 ب ذاك ت ناو كسفنب ةأرملاثرت نإ نطبتسماق ىلع ىمضعبو قنعلاف
 هيذامب لجرلا عرت نارا اكا ومو ظ ->ةالعلا ثيداالصلا

 -ميفرسلاهميمزتنارايتبالو انس داالأه سيكس وقلا نمركال
 وهو ميوك مم ظعا رت نالاب رامتالاا | .-طسولا نمنوكينااّنكةق العلا

 -لعؤي مل” داعف لوقي نا| | لكلا ليا مرت أطلا شير نمرهانإلا
 5 ؟تمعمو | درج متسع ةينارعل اذركك - ةقالعلا ثمدا

 -ءامضا -قرب انيالع ةرمجى ا يكن الذ تيار

 عل ءءاضا- قرشا -ةينابرسلا فرم | ةةرخريقل النه رك التم ءاناك مك
 , لصالك _ نول يفكك - نكره اوس | يطبق لطرزت (يتلث وهلرقو ليغ اراىكلا

 تقل نولاارهشكاو :كشرزغنو قش | ىرهزالااقرنم نسح ئتلكراهّبلا

 يفلت ىم شالو شوهرر ولعت - ةيسراذر أهلا



 نآأسلامقف 0اس

 -زقتزلاعلا ردا ةرخافملا دال ادمن الا هةنماشلاو نعب سلا ةليللا شا وموججلا

 _ كاملا وضو لآقسسمعتل للا مر وسض بكا وكاالعا ذ لشاب لاقي
 مواتر اوزؤذرعب ئضتسااذإصألا هت اووضا يءوض بلغ
 المفر هداك قيمجنا ع هة ديس هدسيسويعا
 - ظنمم بدل ا هءوضوأهرون اهيلغ ى ا ضراكةرسمشلا

 ةوءايعالأزعرسفنلا ءاطقن يفعل | لهوا تينض نا تنتقل ١ ثيدحفأ
 اذكو ليك وهبوش ورحنا -نييسلا عاعشم

 ملا رضرعن ةدان سضنلا ءاطقنان الا ابلغ نم بي يق انه هرب لجرلا

 ظ -شوهدلا| | : «ديفواتستاانصات
 قفابوايجاكرضنلا م انت تقلا | ٌْ

 ظ رداصملا ايزل مخلد 700
 هيلع عقول ااّرمت 5 ينل سمك | جبت يبلا انه ىفا وب ىنعم
 - هسفن عل انناو لوك اذ شكلا انج دره الا ن>كروكركأ ركب هدا هثنركك:
 هل بلغ ةحارعا ذ مزجرلا كاتي -دوهقملابركي
 : دز ا .انكبادتلا 0

 هعهلع

 يووم اذ بارت | امجيولازجاولاةرتصد نيتسا
 قوف نماكاذ ا يلا نيطت كلا ملم ارعجلاورتبلاغللمعلا ير عالكتنا
 يح ارم ة دعابل) ىإلاو لعبلا سلو

 اضن عطقا ذو مطق اذا جب أقم | | لظن نيكد الفل او ربيلاركلاو
 | 22 -ناكامواقنخولمرعضب 2560

 انييي ل



 تآسللا د

 ئ ةعكشأ تلا :عسلا عدا قشلاميف لالا

 نقار نك ضداعلا يلا رشىشلانعا

 | لوه دولعرعي ى هسا
 مزعرملاو :بذطلام ًنايح ُ ١

01 

 ريقزته و
 .- ضررا نم مسسلا أم صوب

 هيو دل هسا ضدالا 8 7

 ٠ْ - ليمجلا لأ نيب ةعساولا

 | كأم رت و كريرع و هذ درس ى دارولا 5 يق
 | |طسولالا تسلا عمان ءطس و ىئَش

 ام تلا عضا وم نمع ٌييغ نمم مس وا هذ

 ةرعك ةلوس ةوجارت رف ركل مخلة ظ

 |  -هاطس نسرغلاْى داولاو ليثلا
 نس فرت نيح كا ذوراهتلا ا
 لق ةعصتن ااذااًنليسك ليلا امك
 >«(| انيهخراجبازيق و .تيلظ تييكزت تاما

 مثلث نموه قلبو كزن

 نيس نه لاط ىنليللانيلعراركلا ١

 انوكيليوطلا ليللاو نسا ءناكماع
 ظ - مهو اضرمب لتعإ نم دعادي رش
 | فمن اوعي ليلاد اع ككعالالات
 ,-ءطس عي خولات نم ذوخ انوشو

 اج

 اومتماعا

 2 م محم ع تسول

 اندم

 ا ا 8
 عولطإ ار صيف ؛!صوطتلا ىل يكس يخيل 3 1

 الب ,انتسإو ضنماتفا تاس م

 رانتسا ذاق عاب اذا ينلا

 يقل اكلت تبغ رم 5
 | اوراآصو اموقلا مهاض كيرا

 ظ - ءطسووغو دأهنلا ١ 1 ف

 لجل سععاضا 2 أنس تعمر“ ٠

 لخ د قنكوربكدقو هب عاما نم

 | | ىنب ايايهارت تعيك جياروم تدق ماضل |

 قيكتمم 7و تمبكك نق اهاراذاقف
 اهدا تجتزصا رولر معلوف دع ظ
 ظ -نتمعاضأاذ تفذشا

 الخ رهق ايدك 5 سكتت نق
 ّنهسِلَع ءاشلا هتالذ تعب
 1 مف ار الل ءامشلا نالصالك

 ويب اقس لاو نقف تأشفوا

 0 ىذنلا
 ١ -اَعيغ لوعلا) ثرجيرشهاقلا ناك ظ
 توضيب أها ّىَعجم وجلإ نارك

 اه ءوض دع يلغ رون تاك |
 سس ل لم ال ل امم م عم 0 ظ صقلإ وضاهيف لذي لازما ثا ذا



 رخ : ىف ص للوي راد تلا

 ريعيلا بيصي ىذلاوادلا ثيهزاكالآق
 مجبل هداج اوهولملا نمىدرد إلف

 5 >ىشرجت آما وبجلا هرابلابر جاو

 لارا ذ للجرلا كرو ءإشلا ثدويب

 يي ميىذلاربجل اجلا

 ] القي ورتبر تعطغلا

 دتشااذ ملجرلا ماو نيب لجرلا
 ادع انأسناىداصاذ لإ فنا ةممح

 ٌموهو ءتبورلنصقو داهتعزيغ

 كنييرسل دراي ى 5 حن. ةوعتيقل

 ضرك ١ ذا ىذالا قمحال عال برحابلا
 كالو ذلاوهزيقو ترووبملام كو

 رحأبلاو ”وضفل لح ابل نورطزجلأ اقم
 فر رجاءا :غلصالا بانكلا

 .ونالا_ة دارت لع ءقالطا وريغلو
 - نولتترحجليقملا نالفأ
 -ريخ بل طت رقت
 -5مادي نشا جايا رحابلا
 ضو ىلا نس ريع نب ملام

 تروق اوال امىلا تاراذاخ# واكل

 بضرق ناك هدي دش فايد ةولصاارع
 عقلا بوسنم محرلرعظ مسا وش د يب لل
 هتزنكل حلا كيسن لق وأوقمعو جرلا

 - هتعسو

 اًعيم ج ءاز# اوءاحل ابق اق د ىأيصنن

 - ءازحاو ميملاب ّ

 ام رمزي هؤش طع لقشا اذ لج رلاك

 لييعلل ثرى ىلإ غملا نومسل ابطال
 ىو ان موهو ان اخ ة ةأ عض مالا ف دوفد

 -هلوم كل ةطكوز ىمت ثلا ة رش وهو

 - ةّةالعلا ترد سقلاروحأبلا

 .نهقما .ربتخا تملا ةينزمعلا كرش
 - نهتم ثدي صحت ةينأي سلا غي
 كريس -قايدرصب ملع ريتخا



 اهلقرخ و اهنَقَقش ةقانلان ذا |ةيبرعلا كفي نم سجويزسخ رنعابي ىف
 د العلا 2نلجرنإومتسا | -_ رقخ و قش نعت
 وال عسا ذإءاشلإ خاساو هلآمرتكو هت _ريؤتس لكس رن ايرسسلا وعي
 شي حذف : وف جلا واراذان جرد مداتنحا دريتسا: هر دقت تق
 ريق قربلانس ىاداخا قرب تاكد الضال الز بتعا - ىلاب .ثرتك - نضفت
 رقع يلم ريثنكا ل قبل اعاداخا عنو نود رار وتس ايكرش ثصلاوبش قنثلا
 راب م وتلا | (ر ق١ ْ

 نسف ذو قاع ارينكلارجيركلا لجرلا يللا | قل ١ اا صارقي نم نيّتمشم شردر ل صم
 ني اهلا ذهل سبشلللا لع و دعا يذنك حل ادمتعس نوم رك هلا د ةعسلا اع هع قاطعا

 -ةروأجارموه# دلبلاو ضرالأ رك . ةليخوهو نع دا ناك قل مرزكلا وام لسع :
 لدا لصو» وسر ندم د رحل حو عءاسلاو :قرعل كلل ذب يع ربلا
 بولا قرصا غفت ضو رملس جر 7 هته تييسو ب نع قلق قح معا

 ٌزاملا#رلاون دلل وحش ْ ا ضرهلفتك عضم يك الار عمر ف الأ

 ولا عس د5 ضرالان م جلا رضا | -اج رحب مس ايوا
 مييطعلاجضورلاة لاو يعول ٠ْ أ و هيلع عسل ارم ىعجرم ابيع نيبو

 ظ

 ةيهام ] يدرك
 اطواق نيا خر سوم قياما اةعسلاوطاسبن الكراتسالاو رضتتلا|

 ريش زيلو َصْعَسو 6١ اه اًيولطم وا ادن تب هراصسالارخ ضب امحو

 ظ رج لوين و ىو وسام |وغ .نالاوج لاه أ الكوي ومتعسو
 5 روغن نمر عشانه لع جهل ١ميدد ْ (ةأل ثلا كا خلعج و اقش ضال سا

 ةتمرخكيك الاب : سعف حط تكلا تدوولوشل ييرعلام اللكللا قر اد اذ قا
 سس اسس مصصحسعامسب هم ممم مسح بفم جمب عا ل كب ك1 11 1



 يو ىددبثلش يحلل جاجا | تيحافدياغ ص قرقيرا تيدا

 اةداباب يق كلرتو ك كانهراقاؤضحلال زنا تتلاوسومويا ظذ ال للاةريشال نإ لاق
 يفعشوقيمو كله يمد ايعا قيد يم هم لي رياك مدا ةآنعم قىلعقي

 | ةق كو اليعاور دا” د رش ارقيب ويك اً دقتناكأهجدرنكل ه5 قبلا ةروص دع

 ٌْ دار لتمر قس عج وأيعا) ذا لج لاقي ةمرعا ذوحأم قب أهأمفرتعساو قيما

 ظ يقم داصا ةمأت ةرقب مسائش ناكوا مسوتلا

 اامكريخفرقبلاوادا ذا قيَي ىبلكلا قم -شلاالب تيحض ؟هلبا وتب

 ع ريت ف لازما ىام اذا يشافي قم يش ى ااينينج نعاف باهل وق

 (لصا داما ذارقمو هلي ادلب نم يأ اهلج نعاهنطب

 عرسال 6 قل جرا]قيبوداضلاةرقيبلا | رمي داكيالؤي ناوهالجرلا قب
 اتعاذاؤ لا ةنجرلا رق رقسوةدضاثيف -ةقالعلا ثددا

 يم هز ذتاو أشزناذارإللا قستيف نصي مكه ليي أخا ذ لرسرفلا َعْيب

 ؤ 3الى أور داك - ةقالعلا ثر دال لل جرب

 .دايبصلا يعل متل انم كارقبلا| |دسوا ءَكَساَم ىف للودرهمرقيبلاو

 يتلو بارت و مةمو هيلع قش هتنال

 َ تاي ريل ااوبعل نآيبصل قي لاالآيعب 01 قَن ميلع و لأ يعلا َقَلا

 هيرفي ةيفرف ىضدق 5 0 2

 ارهالعلا 2و0 ويلطو طحالب ممكدياب
 قو عجن ى دياب مج باوتؤقبل



 1 تامللامّشد

 - درق5و لهرهو

 ضااذا شم فل ذآ َنَنِبوُلدَنَي

 فاه دلو نع اهتطب قش ريب ةقانإ ّيشافلاب ل اوهقت سيما ننردا ندب
 00 ينج يلف تدي وكوب نب نت ورشا

 -. .ضمناو قتباو بن لقو نيش كد, تمس وبرعلا مي تملك دو داوغلا

 ةما تءاجغمل ثيدح ث يرعاك نبا اثبعمل افا مصفف حاول اذ ارملا

 هتبتعرتتنم ىاروقبم تيبلاذاذ حهمالكذ
 -هيفاهلىواعط يف ىذلا ءيكعو للا وه ممالك ىف أه ىلا ةوجر حاد

 سيليف قدم جوي ةسيقبلاووهقبلا -لكشلاو لاكملاوه ىذلا

 - لالاوه لبق ثبيجالو نيككب ظ
 ةساد ضال خ عني ىذلا قيد -ًقمعيضأّيضرت

 ةرادلا كلت ىدت و سؤل لفاحر لقا 3 رثلإ)

 -كريغردشلاو ةرقبلا | ىشلاهلصاو ققي نم بمرقر صم

 بعلم ومما راث الذمم أوك: ضرالانم كاهن الأما ةىغب ةينفبلاو

 اوزذتاواورفحى رض وحام مقل ىقبأ راو رم بررقلا اهتوص نموا هقبت
 -اياكرل -راوجما

 . [لصاو لأ لاوملعلا لل عسوتلقبتلا | ةرقبلا ةديس نب لرسنجردسا قبلا
 ترغب :ىسوتلاو جفلاو قشل)قبلا |يؤلاوركز ملل نوكتىشحولا ةلهالكنم
 ثيدعرنموردعس و 2نن ئشللا | -ةروفأب قبلا ن ومس نم الشا

 دك هك توا قل اه ترتبف كاذ هلا ءلع ويغرزحلا نم برعضر قبلا نويبع



 نآسألا_قف م

 لدي ىزاب اك ندا دعلدي تالف لك ثتأعلا :اض صا ةكرشا أ
 2 نالغب لري وهو «ديصءلعأ ١ -ةلاكملحث ربلا كرت ل ضراعلا
 :خاضقالع لجرلا ل دءاومي قب اهزندعا هت لم دأطاكدو را ع
 قوق نما ظ لو ريل ءيلع لج ميرت نا ثلا ذو
 بيس دلال لت ةدالنحاوي نيل و هقلاختا هناك
 -لادلال اللا وي لدتا ملينا | ناكر كيت لكفإىا ل دُثاذ ةاعاو
 ملك زكو تفرع بطلا نص تملا | | > اريامي ةيضاد اهنا لع لدي معنا

 م وطلاب اههاك ناد الشام ننلرتملل .

 -قرلا هو ءاضيبلا شاة ليل دلا| جفت غر جوزلا دا دريد ىالزلاىدبتأ
 سلال بيلا نيب مكب ذلا لالادللا |نسحو كيني ح كل لاو ةٌزمفا لالدل
 لمادا تدعجام ةلالولاو ةلاليل -ةكريطاو حزملا
 -ىلأك نلاوا كك تقى ايل نك هلاقي

 ئلاَلةْلَلَتو لّنمتلا6 لَلْذَنَتسلا -ك داجانى لع كاد
 ةلالءلا ويل دتم كرت ذاَدذدّشوا رجلا رةلقن وه كرجل عاام
 رثلإؤهءاضعاو هس |/لجرلا كيرحت أ |ةءرجلا كل :جوزلا كرت ىئلانتب ذاكلا
 لرد وط ونلا ٌئننلا تيرحش ةلاكملاوأ | جاستا مجدي ىقلا دق دآصل
 لدلدو لايلنلا مالو كحاب( دأ ارغفااذا لّووى نهاذا نالفك د
 ؟هبف بهذ لقلت و لبط غطرالام ارميحلا بب,3ةلدلادَّثملاَدْل دلاو

 ظع ل دادلا برطضال لاثل دلاو لضلاوذ تيطاشراقولا و نيكل نم اهو
 هبارطضا نم كل نكس نذانتلا | قفا ىلا ءلقن كاؤيغالثاملاو
 دج ديشممتوصنم نفنقنضنقلاو _رزغل نم ايوش لاكتلاف نال

 غ11011ذخذخذذ1#11ذ1 للا للا ا ار ااا اااه 22 ددسن يي



 اف ساو مدارك (رىاعطز متم

 هديمومادالف مس هؤصا م عضغص

 2 ادمل اك :ؤصغصو ةفضس ودْغّْؤُرو

 داس >رسو برق ىلتلم نا تزمنحلا خبجرنع جوجل صلال ٌقصلا اهنم
 | اكسس ظ ا راد

 اةلالتمملاءأ «يتكرح لع. قلطاعنا ١ همك
 مع توجد لا كيرحت دعوت انيس

 ادن تملا م الخ نا نشل غل ظ -قرثالا
 . | ادم ةاداع سنع نيبال ة1ما0امْضْتَتلاو ةمغبلا
 يهتدي »ديد دانا رسزلا لسع نإيثلاتاوصا ايهلبقو
 لؤي للا نم انضيإ تن د لاكدلا تم ٠ ا نهيؤولا ل اطباك تاوصاد
 ٠ 1 عمو ليت اع افلتضرا عاضت ضف مف سيلا قيرق ةفصف
 ديدحبا القوطسبا لكن عدا اهلاقيريغ مالك خ ماو جمتلا

ٌ 

 ا :

 ةكرطاؤسلست توصي دصاهنصمأ ١

 ةيزمخع

 جلا ييفاؤو تصل تدق قي زلاخقتلا اكو

 ىللىانأ 2 ١ واط ,قوذ تن كلتا 55

 اغ هيلع طفاف تيم قثويلع لدا | ا - ةيواعمل برجا نملجد
 ظ هادا مهنا 1لشملا لاقفإ ةف اقاغ نمت لذ دع تعمس
 اىااكتم طارصلا دع مشق شي دنا ذس عيضرلاذ ةليلق قابلا انعم
 نالدثللزم وه يلع ونال ًاكسنم اييطعضرا خلو سلا لع كب وم خيي
 للا زلم :هوندع تل نم هلع ريا نلاع فله كور نزلا نوكك ن اما نيل
 صان ادكهطنع عب قي ؤ -ةراجتساز وكت نااداوالصإهتوصنو



 نكننالا قف 00/

 ىلع ضغل ا لشع ثد داعم تدودص نم

 ضلع ةدطاوف رطل ارضا اذايذل
 -هكلوللا

 ةايادكاكامغأكم و عضم او كالؤضم
 ظ -ماىطلا عضمو

 -غضمام فلاب غاضملا

 ديس هرطدع نش ول د أمدقِضملا

 خضم هن الكب فعلا نمس وغلا

 نوكتم ليقوردعل ارم ةىطقل اردعضملا

 مدلل )غراما
 3 مهلا نم ليعمل ةينج نيدلاخ لق

 - هيف ثق نأسالاق ليكم سرق

 ال ةيالك عضم نال ق هامل

 ارتغضماترخا نؤغلا 9 قام :خاضملا

 ايارل هاط ةيتصل اول انقلا فضاآمأ| ا
 ' التقوا حاص غضمب | عنمدحا لكناكأ نآتغبش

 هر مو

 3 تيمس اهدا خص حجما نم عضملا

 ذو ناسنالا :غضم -يبشنلا لع

 داهره غصت كل كلند بهني

 هت كاهييقت
 وو ا

 دوما عضم رس وس قم ناك ذا

 اهراغص

 ظ يسلب اى ىس

 غضملا نم ٌبرض نيس ف
 اطالتخ نم طال +اكؤعق الط أف
 -خوضمللا

 كلل غمغنو طالت ال( دزئمضملا| 5

 ىمهللابطلتخائانمءاريف| |

 رالكلا خشمه ضم مكر ل معلا جرغم
 -مالولا غضم نم بيب رف وش ءنببرل
 تءاش املك ءالاؤبالو رن ناز ءونمغلاا

 - ةغرغرل اليبعولا ةاكحىذلاو
 -ةقالعلا| انس

 1 ا م



 هيف معننس اواضارتساو ىداول اضارا

 0 -ضوخ لضادا كل نكو ءأملا

 فك سا طغيامر لق ٍض وعاةضوي

 5 لامز اول نم مععمنسملا | عآلم تااويسح

 ءأرلا جافلس اطلع رضورلا تق تلم اوقلطان

 خارتساو ءأملا ءلفسا طغّض وخاضارا

 هو دع ءأملا ميو طبت

 ىلآقو ءاملا يف مقنتساى داول ا ضارتسا

 مضارتسال ضور تدهس :ضورلان اكو

 اوضاداوتح اور لطاي معز نه يؤءاملا

 نيللااوبصىا ١ وضارل عم لييع وهاد

 -اوضاراوريغ لاذ و نيللا دغ |

 -ةضورلا م ذوخا مرر عبالع ونرش
 -اًءاص ةيرلا نيصن نم ين ضورلا

 - ٌيرلارضعل مهاورا ضادا

 عصرناك كردي كتممكي مل ذا ضير عا

 بااوولا فرم ضيرلا نم ذوخأو

 دراي نكرعا لع الذ ضواري نلف

 ية
- 

 زي

 تورطص /قحانضوازنف ىلط شي نحف
 عيبا اؤانب ذات ىايهنلا نخاو ىنم

 الام نيملاتاربيرج هو ءلضا 5٠

 ”صضودري ًاهنمدحاو لكناكتاصقنلاو

 كا رفق ةبادلا حضي رنممبحاص

 ١مل و كلنع تسيل :علسلاب
 كننع ارتد وأ يوصي ناوه لبقو

 هبا دل لضابر نمةضوارملا نإ هاظلا

 ظ روش ىذلا ب اثللانمضيرلا

 ضملا 2ككرل لزيملو ةيشلارععرلو

 وه لاق لول نلا لض لبالا ثباثرلا نم

 ىمسن امهناكلو افلام ملكك لدع

 تضاب رن لم نال كنب

 اهدلعو اهلل ذوأهاطو ةبادل لضار
 اهدنا

 ١ تضاترا لد :ضؤءوهفرج اتضر



1 

 اعديو هيون ىدي ىالزتا قا

 تاآمسللا قف

 |هتبنزنكو عاملا ءيلا عمتي مضولا ةضورلا

 القوت تلا مضوم لكتب | ديزملاو قلناه فيىزضغلاف
 ف تاآطلخب
 اد

 ككاو هلإيلحلا نييللاٌة ضِرملا
 :ركلصا كل ني نززبق نيللاوهزيكو
 0 -تدوص ليكى ذلا طلخغا
 0 ياما ادكشرلا تضراِدِق |

 !ةصربمللا يشاذا اصاضرا لجرل ضنا
 -اهنع لقشف ظ ظ تا
 .؟سعلا او ديل ليخلا نم جضرملا

 -وس ارش نم ضزن يملك

 ءالاهبلع ىرخغ ىذل ايصغارضارضرلا

 :رمذوخأو يب لعل هأّضيا :جاجروهو
 5 ةكرح هلهداكرم هلا شك ضارضرءلجرو

 ظ «ضور» ظ
 اةضورلا عرضض يورم قتشم كرف ادصم

 دونك نيكو ندا حض يس

 ةضورلاو ةرضفغا كا ةرضرالا ضورلا

 ظ
 ؤ بك

 0 -ىبلععل نع ناآاسبلا

 ادادغي سكه مردرسلا ت يني تاقلا ا ضاكيهد مايا

 ليقف تسايزتضولا»
 اة اوووي جر رق جاقةضورلا |

 ءامالاةتضو رثان 5-5 ءأم كبح

 اةضورلا جإلكلا يزويا لاق أهنجملاوا| :بعارلل لاعب دن ملاس ١ قرعلا ٌبيععتل

 |ءاللاهفمقنتيرض 586 ثراغص

 2 نرلالُصأ عار ذ تت دنا ضايرل اؤصاو ظ

 اعقال طا اص ا رضي نضر نيمتمطق ظ

 | تلاد الطاو زوجت نش كا ذادعا دع

 - هةنضرعي أد دلع

 لا تصادر و ضراكأ سيضورلا

 | .اًضآيراملعجوتااهضانا ٠

  -ةضورأهعجإيسلاهض عد اى

 انِمِجاَتأِس نبنت :ضورتسمضدا

 -اهلقب ىوتساواا |
 انت نق ىذلا تاببلانمضورتسملا|

 ىنأبت نوكيتادارا ناكر لوط ءرمطظعؤا

 ب .ماعل اف ضاتنملا :ضورلا

 -ةضو سرع مارقلاُت ضو يأ

 1 حمس ل سس ص حساس م مساس م حمم نس

 مل سلا يح لل ١ سل بس سس اس مص بحمص مم عاصم امام ل ل مام مسام مص ع مس 0



 يصاب لبق و ء أملا قيسسم سييعل :

 بيرقلاوه اذلا نعلالقبلا وربشلا مب

 مورلا لب هل صرطخلا طوخ رم بيرق قرطارعم

 هم الا رطيؤ تاق اخادلولا تانك ماخلا هقاطلا هن خاتقانلا تضع

 (ضصضر١ قلطلا ارورتض لما حلكو دالولاعجو

 تلا كردع ممساث ىص كيكه رصم -ضخام لا

 - هِّضد»و لبا تضع جامع
 هر ْاَضَر لارا للا ٌْضَرْلا (لخدو لوع !لمكتس اذ ص غلا نبق

 ول :ضرضر خضيضر خرط وض رموظ ا ولا
 قالثلا ىعاشملا داتا لمانق دأ لما وحلا تيمس ان او ة لبس نبالاق

 ةرسكمضم) يق *عابرلا ىعاضملاوأ | كل ذ كبت اهنابيوافت ماي

 -رسكت ئتلاضتداوا |سقوريُز نخل ضوجوهف نيل اع
 نضال طع ضر طرت ةداج < ضارعخرلا| | ضحي نارا ناس نيل ضخما منحت ٠

 سكتت ى١لبقو تيلتالو كرفت ا |وه و ءاقسلاضعحملا و حربا نخل
 -ةراج ابتضنءضرانكضم ضار فرلا وأ وايش فرض روكي دق هضم اك

 لقف هّرسك نش لكورت اذ يلا زءاضألا اباصملا نة طق طل يضحك يعل ذاق نيننكأ

 -هتضرضالا ةنيفلايرضغ#ه للا حطت اج ضخ
 -اهيرخربوتلا ةّكَرملا تنغمت دا ذكور وي نع :ليللا نض#و



 ناسللا قد ماما

 اعرقت )انقل ةجاخ الملاننسم اغم |١ |ةهؤءاقتسالىلا فزيقوراداؤرق

 باسر دال اع قت بذا هيدي غنيقد
 ف لك 0 سماؤملا| اهجاصايسغلاس يه تيس و قوقعلا

 فاماغو لاتقل رص اغلق نص اغم | ارث ايكلامطنعا د وعسم نبالآق ورانلا ف

 هوما قالطا يف كلوخ >رممالؤ ةسماغملا |لجرلا لي ناوهو سوغلا نيمعلا
 دل شماخللا نالوا جت للرسم اخماد 2 معظنعيل بذا ماراعيوفو

 _اءاوجت“#«نوكيالا |رايدلار نت س ولا نهجلا شيلحلا شو

 ممل نساأنلإ يال لليل ىلا تطفو جلا ةبذاكلا نيملاغ مقالب

 >«آو يئليللا يمت ةريصق لآقي
 سيغىقذقسا ىلا يفر لاخي ندم لكو

 ىلأىّقلا دنعرمجي لي ايف نولخ ديف
 نت فوك راش ايريلعرخ نقع جلا

 بهنيوث لي الجرلا سب نوسيغما| كب
 -بهذروت ءالا قل كأذخ داك

 عس ىسيببلا تجيرملا تاز ف



 ريزك تأسللا قف

 نئاؤي لاوس جمد ماء ىدس |
 تالت رقما[ اف صاغ شا خوف اصوغ لإ قة صاغ

 سمت غاري | - نوصاوَخودبَصآَع ماو

 ظ لجرا لف راذا كا نكوتلاق مغ تما وغلاوؤل وللا مم جرحي ع ومص وخلا

 000 دوا ةص ا خلاوٌووللا دعاة صوب ىذل
 -لشمتلا ةالطازمانه صايل! لعفو م قسما

 ياتقكمنجك فرب هريتاصللحتكيا ٠ نما ركنا

 ًازيطيالر نسا راكاذين تبلل ليتنا هيلعوجا او ىَتلادعم وجاص وعلا

 -الوتداكفسيصيمانه شكلا عاملا ف صوغلا نميز غنوه ضااغ

 اهدي هم كرا تينتخ ظ - يحانا شرع ونعل لا

 برب وصن سغ نمي ونسم أب اضق الافات ايل ضن اغلا اخ

 مزجت اريك خسف اطتس اي ريتك اضن اح نوكتالجلا زج صوغتملا

 ظ 1 ينك س م“ طاطظغ ءأملاربط نمرتساهغلا -2ىالعلا تر دا##7؟ضن حاف اأهوز

 ْ ومجناو عساولاوإل يضلل ثعطلاوأ سم

 | تّسفناقازسوُقلازدصطلاةديسنإ | ئغلا لود سوص لحي لصاةدسصم
 اةزفانلاتطساولاب ابنهبع لكورممفلا غ باساب صنجصوخلا ضو كما

 ى هلابطغ ايلين دين شمل رم «ذلزعالأ عبصواءأو ف ىرنلاو!ئشلاذ ئنلا

 تيرا امين وكيدول د موصرملخ ناو لا قدرنا

 د ليلا خطت اه مجرلا أس 0 تاداله :مويذط [5ميراقي أذ دينه ومت

 ٠ -صاغو مييفل خد ىا هولتقخ ظ ظ -ًاهحضاوم هتيسا

 ضم "ذل هجاصويفارمومشلا تيد 1 ملايسلا غلاف نشا ىلا بأسر ا ٌنسعن



 مرو
 52 5ك 5 اجرو ءال ل ريشكت اك ذا

 - نيمسلا نم

 911219 لرسقن و >ارملاضِخاْضَحلا

 يلقلا ضو ررالشلا نك مس مب تكي

 العلا 2! ٠/ةونسلامُفَتنعض اضنغا
 أمن !غيخ ودام حز ُضْخاضخلا حارا
 -قرشمللا نم ب يرش

 د: وص :ؤئظعغ ١ عارضلا شلاق

 لشعم أولاصاو نمعاضلاةروص

 رفيف نيساوتا
 «تنلال صا ضاخ ننابس رك ىريؤر د صم
 هنالكروغ هلا ناصقن لدعقلطاث

 -ضراال(ةيضجإ لخدا ذا ثلا ةكريصي
 مهزؤراغو عرصتفن رطانعن او ءا/ اًضاغ

 -يضش ََس حاملا غل 5

 -نيلالرضقن ىاةر يللا ل تضاغ

 ١ |أىفعسينان بهذا ىإتدرلا عين ضاغ

0 : 

 ءاملا هيفرضيغي ىذلا ناكل اضيؤملا

 - نوعيغيو مفر فلا مام ضيغد

 تاسللارّدذ

 دل 022

 مِضلاو ”لسإحو متصقن عملا تضيع

 ا

 زو قيعلاذنةلعرزيغللا قالطا

 ريزارمآل لَو |ضيغ نم اضم عاطعا

 ماركا ضاغ لاقي صقن جىلسلا نمْضاغ

 م 5 اولقى
 علا لسلك ضيع ري رجلا ةضيفلا

 ةبذشم هيكون ج ضيغم ةضينغلاو :ضيغل

 لسلك كاكأد ا لسا لأ :ضيغ تلا يف

 زنككلا دع نوكت اههنالو١ هيف ضيغي

 -ءالارضيغم اهلا :ضيغلا كل

 ءاقرطل لقا تال اك نم رثككم ضيفلا
 تدوبتميلاو سركعلاو مجالا هلت الكو

 - ةقالعلا شب دا

 مزحة ضيضنعلا كلل نكد علطل نضيغلا
 د كسرط ضغ هنا»

 يصوعر
 او رخو نم خوخأم ىرفامار

 ثداحلا توصل كغ نم بيرق

 املا ةرضوخل
 صولا[ يف وءأللا تعم لوزنل |صوغلا



 تنآسلا قف

 - مادعلا تضواخو

 «رركاد رضوي ض اخ نمربر كت تنمزهفخ
 ضعرتكاذا رمل لكفي ايس عتم لمد
 لخاللا نال اَضاَّينحا ضاتخاتتلاو

 -ءالا ة وحي تاكمف

 ملط غر اض اذيي دال ةولوللا:ضوخلا

 ءاباراضا نمور رك تدينجنخ وق أ

 كتر ضم ةخ روك بيراك م يسل ل)قعلا
 داكوحا نعاضملاريصياربر عضح

 ضوخ للأعم براّوت ل وعلا ةىه دع

 ضر مرن فاعم لعيو ضضذخ و
 هج ضخ دا ا ىف ىدنع كشنالو أ

 ضضخكعم تدعي نأ غرزدضقخو
 - ضخخ* لقاعم نم

 - >ضطلا ت ع رددرصم

 هلصا لوق قطاف طقسا ضضخلا
 عمتمو ضغضغو لاقل هي ضخضخاو

 طنقسلا اع قاطارث نيبتسلالث يحب
 2 نلار أ غصل |ضيب ا كاز خطا رضضلاو

 -متوصص نم دك ع _ءاو الكم سبلن

 رغد

 لوليم ىإ ضخ اضخ و ضيضخ ناكم

 داشلازعرضخلا نوكي شيح غرضغ هلصا
 نكاوه]بق و لوايلا لدغ قاطاولبم
 3 ىجد اوءأملا

 2 صنوتحأ سول ا ذارضرا#ترضضفخ

 اذا هيل! لصوا ذاَّوخراد اثم اهعضوم
 ملخزاو دكا تبوصلاءلصا تبا

 -توص نم

 راطمالا لبن برشتملا نامل اضيضنملا

 ضونجي ضاذ نص ا دا: ضزعتخخ
 ىو ضن ضخ للَوي ضخ ضخ رعاك
 اوكرضوخ غرز طخ صضصخ ءاملاؤ

 -لحاو ا واصاو قنصل كك اهم
 مون دءالا كي حت هضم
 انهت نإطقلا نمبرعجضانصضنعا
 مدااعلا د طْغِزل لن وهل يق و لبالا
  كدطب هب ضف يضع ااجو

 نبع نم عبني قيقر مس حضانمضنع
 - ضرالا تف

 نم ضخ نم طخ و ضخ ضخ رج عب
 نمل تال لك متلو ندبلا نيل



4 
 ةدغرملا ف ن وكن !نكمب و ةرضخلا ةيرطلا

 ورم وؤمملاو ز:ياكلا نماق ع ةزعرملاو

 ىقحولا ءأملا ةزتكنم دلخاو ةناكع

 ءر دحلاو توست ومال اكل خي ثيحاهيذ
 مدافمموعب موا ظظاع اءتقو لح اكو

 اذا عض غضلا نم :غيغضف رضلاقي

 ريك كو زنعس ءرصخ كثاوزاك

 :ضغضلاقيول دردلا كَل ءفضغطلا

 فدل نيك نيباهش تاك ازوجتلا

 تملا نمي صير لمان متنيرلا ذارالكلا

 5ك

 جتالراكأ ذاعلغلا قبقرلا يتلا ةفيبغطضلا

 بلاغلا لع غيغرلاورقيغضوف اًقيقر

 -ققرلا نم خغرلاو ريقي قرلا نم يلا

 «ضوح
 ضاخاحا ءاملا ندوص لي لصاردصم

 ريغ يفرط اخاو ل اضاخ دحاريف

 ةض | غصوملاوءلللا ةوشمل لضوخلاو

 :. ابكرو :ةاشماركذ سانلاذاجأدوفو
 يتنارطوولاص ابادء اما ق تنضاد

 تاسالاّف و

 رثاكابربلتلا غليعتساوث ب خو ءأملا ىف

 هذ ؟مرإلكل ا نمرض وحل وريف ترصتللو
 هلص يفرض اخلق ولطابلا ب نكلا نم

 -يذكادعقلطاوث ماكل لوخدلا
 ىااوضوأْنَعو نيرا ثم وقل ضاخ
 - ميثاوضدأؤل

 كال عضوملاريبك يتلا نع ضع اذا
 رلعولعلا نتعرض ازضذ ةءأ مري ضخان#

 متعزوقت قيوسلل مروملاكب )شلل ض و١
 -باشلا تضح

 تإرغلإ هش اهم ت | تارا منح
 -ضوخا لي .ريعنساخراىجلا عب

 بورضل 3 قيس كم نييسلايمضاخ
 فلابد لش نيج ةرّووْخو

 نيساء هاذا >ةىرسا هد

 -قوثرلا «تعذروت هدطرلغساىف

 نيرحاو لك ناك مضدأع عيبلا هض وأخ

 دقو ىرعيل عملا ث ض وي نيعب اتم

 - داصلاب ههمدو

 نيب االسم حنِق لخدناناضاينغا

 مولا ةخضخ لاقي هب نمير سيملا حارق



 ةيفروخس نآسلامؤف

 | ديب قاداخاوهزيتهركة نفخ 0 - ضع تضع َتَضْمصَع مشع لاقوا

 ةضاضع انك, كيلع امظن و نوغجأ نال سفحي نيج مني خاضعا
 ةمضضغلا لذالهراسكتااكو صفت ىاا د دال دحِين الجيوش ليقو شين
 نيبب جرم ضغ اذارسبلا ناكصقتنلا - ههنا

 وص اضعضْتي اك نيبضحلا | 2 ولبي نيح ملطالرضيضغلا ١
 -َتَبيالذ ل جرلا ملكتي نادتضتمتصلا معي فويسرزا ٠ يقا
 نينرعلا نيبأام ضاضغلا رضاع ظ -ضاتمؤلا مادا

 نز/لغسا نيب املي ورع! صاصق 0 (ضيضخااوهف ملطلا لبا ذا م“ ا

 ةورلا غلق و العلا ئن مباوه ماا مطخا|ذاف
 كايلع ري نا تلأس اذ ابكر لاقي ضينتلرجيعلا ملطلا لاقي ىف ىزعالك نا
 -ةعاسرطغ ليلا | - ضر الو
 : تدضخ موطحإ نع جيلا نبإ ىو - ٌضْعلا لكااذ لوطضغ لافي

 هكر تردد كال تفنضوأ قع لاقي كيا تفل شاغل
 ععض 0 اقاليدل ةينغج نيب ىادا ذا ىظغاو

 2 نبا لطضغ نم تشم يخد ن صم نيا دياعد هيلا ضان
 و قطر ايح طع ضغلا ندع ممسلا ةضاضغ يع كيه“ لاق

 يوصل قضادلا اد عاديا أ سان ارضيضع قيفنلا نأ دعا

 8 لغرم لاو :ئببعضلاو ضو درلارعوملا | 7 :ضاضخلا نيب ليلخ ضي لعب

 ةقيدحلاورتغرماو ءلهخلاوربخقللاو ٠ 56 ةيكه و ضغاوءاضغإموقا

 تكاهضدا ناكضورلان م ةضورلا ٠ كلَضِخواضَع لطي هرصبو فرط مغ ٠
 شادو تتاكد مَ خو ضوضغ ف ضاع

 مضت ف



 نألاف 0 مه

 ٌيعَب 7 شخ ئتلاقيد جياملوارملا |

- 0007 

 يوك دا نضاب
 : يي قرب رجلا هينوسيم يضل جول

 نضْخَت ةرضِعَل تضع لقوم للا ٌرهاظلا| |قالطاو ترزج هتعطق اهنا

 نيدو لئلا طعوه ضوضعو ةضاضغأ | -ةريزجلا نعيل !لقنرإالع ميضبلا

 ناًامكرضخ وف رماغلا هكر لترعلررا ىا
 كل نكن اسمتلا هكدلترعلا ذاتبتلا

 0 ع نزع :ضا طع تضضغ دنم لوجو

 -5نييخد بم اشلا ون ضعرضان لكد

 ةضاضغعة نجح نب لعركك ىرب نبإلاق | اهفرن أ يهو عقلا ؤمقيرط دار اردغس

 لق يغالةضوضغلا نيب قمح لاق و | (لوا نم نم اهعمس ىلا تايالل دارا لبو
 مذ ىدورتممضتْعُي امذ كلذ لاقياهفادأ لكم انشا ذا نعيكت ءلوقىلا ءاشالا ةروس
 عضو ىاٌضتغاوضغ نملعفلاو | ليت جوه دع كبانّتجو يهقبلالما
 يب اولاةدقو ىرب نالاق سفن ةضاض عل ه)ظتني له لع ثيردح نمو

 ااذهو لاقةضوخبلاو ةضاضبلا نيب| اشي دحؤو هّتو]طورتراضن ىامابشلا

 ةض أضغلا ثسههوجلوقىوقيا (تجوزنن الا الجر نازبزعلا لبعنبا

 ضغ نم تلعف فىلتخاو بينىتلا| | قلآطوهفضيضغلإالاةحئنإلف |
 تل تطوع ممضم)لاقفا | ليو ملظلابدلاو كرطلإ ضيضغلا



 مل رمل ١ تأسألاءقف

 كم ايرلخ تب ةيما١ذامبحاص نم مّضبإ امين 211111

 دم لوقتاضيا خب ؟ماينارخضأ اكل +رعونم :عضي تطاذ ثيدغلا غب

 :رو تيهوج لاق نالذ نمد عصب ةعطقلا نام كحىنمءزجاهلاى 1

 دم تمس |21نالذ نم تعضياولا3 معلا نمزج
 رماورتزعلالن اك يبننلا لع وهوا وللا عيضبلا|

 . و 5 .٠ 5 امل : ا ٠ ٠ ر#

 5 رباك ك5 داك بغرس الف ىوترا - مده سلا ضب

 ةيخرلا دع قاطاوبطلاة ىوترملا !لأنقي ىويسااليقو طايسا عضل

 داع غرلا مدع لع ىرلانملصاعلا |مطقىاعضي ئشب ماذا رعضاب نيس
 - مكسلا» -ةعضب هنص

 يقادزتعماجلا:عضبماو مامتلا عّضبلا |رورلا ةث لاكللا لشمل بالك فر عض اهلا

 لحا نم ضعب جولول ضع بما هدص -ةقالعلا ثردا
 - ضلاك نم ضحل ف نيبجوالانم| (ل)#جلا عطقنىنلا جساوجتل رمز ضابلا
 «عضب او لكملا نمطقلاةعاّصبلا| ىف سثو سجل ارعبعضيتومل ا ىشتو ا
 هم مضتباو[هاياءاطعا ةعاضبلا بتيماللاوقلاس ناذ مولاؤيسلالماالأا

 -ضإقلاك أ ضيلارمسالاو نخ يشل عّضيِلاو هتققش حبلا تعضب
 ةعاضيملعجضعبتساو ئذلا عضيا ىنعضباو ًالثم او ىدل ميو أملا نم عضا

 - ىىيضيو كيرشوه لوغتوا | واءام ضعي برش لصا لل ورا ءأملا

 :دالثلا ساعركلاو شفلاب عضيلاو َمْضَبلاا نائم عنالذ ىضناس بيرشملا نم كا
 -ضعبلاءلصإشمحل ملا ارش نم لص !هيغظا ذا رتعضباذ

 -ضجاىاّدْذءىان يللا نمضي دما | امل يبدي عشت والكلاب حضن
 -أىف عمطقنا مغاارمرتعطق رتعضأبلا - ناك امانا نشب تح عزان
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 ةطساوي قشو قب نم شم زر دصم
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 يف
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 ريوس نطب لاقي قننلا جملا ناكمججل

 هي دات ورشا

 دزوشيم# ىف نرذلاب نالفل طب تعا
 ىلا وص ا

 ا
4 
 -ذنكلا نم هيف 3
 ا أ مك

 ظ تطاطذاواهفش تيوس 86
| 

 ا
1 

2 | 

 | نح جرف لمماب فاو ايد
 م ل 2 ؛ ارططلا 5 ديرشلا ليولاو قدولا ٍإ

 مح دعس عا بع

 - ووشلارطجت عقلا نولك خييعو د

 تأسللا هقذ

 | 3 م , :

 ةنفيل ةراجا رد ضان ل ييعبت

 كعك د

 | عطقلا صا نص تشم قزف رصم

 :ةلرم ءقئاط لع ضعبلا قلطا 5 عال
 ايضآ الإ مضاورنم ىفئاط يشل نضعب

 ؤ ءازجا مقرف ضعبسد أضيع ٌُىدضعَب

 ْ | جنت جلو مط مطقت# ىطقلصا فوض

 | فم ةرعم بادذلا نم برعض نم وبلا
 قبلا اوه ته ويجلق :ضوعب ةدحاولا

 | د ل صم ضعيلا» نونص وعّبَسم وق
 ا
 . ورم هج هدا
 | تمم مأ ذاومّضع ضوعيلامضعنا

 صن اهاك أ فرغصل ضوعيةضوعبلا
 إ

 ةهف جمم مطقلم عمو بأيلا نأ |

 ْ 3 معصب )
 ا

 ايظلآي ضعي نم نتشم يقر لصم |

 ظ لالشم مطقلا هلصادا

 اق عطا عشت در طق مولا عصب
 إ

 #ةةطس دس هع يحيي بحرص دوو ني جد * بصح د جسم »نيام معن سوبا ربع 0 حسبو دع مج يح م يمس سخل مالا

 أ
 ٍإ
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 ما
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 اظل ع اعرف ضرالكنم ةعطقلا قولا ظ

 | ؛«ضففملا يواو َعلاو ةرقن ةىعاد|

 نسل ى جلا نطايلا قطا ىوججلا | | صال ونحملاؤ:ييرغ أ هاكرضدالكن م
 ظ نهج
 موو هووجما

 اريثالزبااأق رين اريمسا يصار يناؤجا
 ا

 :ضالعو امس واَفاظو اًئنطأبى ١ ِِ 01 ا

 0 ا

 .ك:طأي رن هقىجا

 | اذ ئعاوهو دذخا دو ثطب 00300

 ظ داسيا
 ثمر رسول ا ةدشو قرشا كيج ١١
 سكلاب لجرلا ىوج لوقت نزح 5
 أ املا ليف تمو ددلشم وجوهف 1

 |ىوغا ث بلاغلا وج لانملاريختملا
 عى الخ نم ث داحلا# وجا قرح
 ,ىضنتت ثيحورجولا ةدش كل قنرش
 يجب ىنلاف يظن ىلا لاهل كلت 0
 -رهظتللاءأملا لعلطا

 5 مصمم يسم دمام يس 2

 اع سل م سل همم

 |(ملخا >ىهو تيبلا و يود وشو
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 حسم

 ظ 1 ضرالاىتجذ جوجادو موجاي ثيدح ف
 نادم ليبعوللا لاق ىهتدن نم

 اراد لك صقم كوججلا ةرطرملا لواطتو ظ

 اىطلاىم ءرمتمس ا طابلا فنضأي |
 ا ب اطرد وا دو هود

 لصلابفصو ٌءوجووجوف ى دعى كب

 مي وجا6 نعاقا

 ظ نيشن ضركما ونجا خو وج الاى وب ظ

 ىلامثاعطلاهاركملا نزحلاة دش
 عا نش ارك

 لجرل اذآياجو ىنلباق ةاياج ف ايكج
 بيجر ةابا جوع و ىئلب قيد رق نه
 -ةكالعلا ترداال نياقم ىأ

 ءالعتسوبع شو معلا فوج هكدا
 ظ | واهيف بج هنآيرقريوينضرنعا

 ظ 5-5 .ماتسملا وظل عقندا ٠ اللعأيطاتعم ١

 -نطاآب - لخاد ةيناير سلاف ىوج |

 ْ قتلا مت تيل -طسو شح -كاىجأ

 ماع لحي -ةمانع عاب - قيم
 -ن ٌؤلتبملا كاوآي ريدلا جداخإ
| 

 ك0
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 ريف وقسم مدل ن مع لوقت ءاعو بجيب

 ليعلم مغنيو لباكأ
 لضنرككا بحر حلاو مج او ةّبججلا

 هرافسالاؤ مب دوزتيرعللا ضل عجبا

 موس ملغ امه و عطقملامعا يف لعبت
 ءاع و ديجالاو عطقملارىللرم كلذ ْ

 -شركلاب لش
 0 مو ءو .٠ ل 5 5-5

 7 7 معا ف اًيلذلعجم نا بهيج

 ظ ذا طوق نم ديل عالأ نبا ةاكحامامأذ
 ريع اير اهاذ ؟َيحبَج نا يج تلعأم

 كورسل ضال مى 0 وه ممفلاب
 هب تيمسملذانم ءارسا|نهه فو

 2 عاب اعد قلت تحاضا كاس وركناك

 يلج شال ينك ام داب نلا جاب

 - تَجنم بيرغ علا ذه سس سس مسح
 > - بيق -عطق تب جم تئايرلا بيج

 مآ بلا تل لبا بج ىرخا ةروص

 ١ ءكضفلا يفلصالأو نيواولابي

 نيياوالذقلا نم داما يوببحب ا قوقشملا
 -ضالاكاو ءاهسلا

 ضرالا ل أمسلا نيبأم وا و ءاوطا وعلا

 قش ا وجاك تق رمذ م جالع شي دح
 - ءاجيدال
 ءارمسلا نيب ىذلا ءاوشاءاىسلا وح

 تا نس ريطلا كل او ربرملا ضداكأو
 ءارجسلا وج ف داق لاق ءاىسلا جف
 ومسلا فوج ىف لاق ناءامسا ابك  ىا

 - لصالا نم برقا ناكل
 وجا حارت لاذ ماغي يح ءاملاوعب

 ضاريعلاوج ماعم لوقنتو ضايعا
 زوجت ءامساوجملا



 ائت نمت مع يجن سَ 5

 امانه لاق ببسلاب ني لا عاسل

 تقلا ل اوهوطيخمب تزيح تر َّنَك | | 2! ليجت غلب ىذلورسرفلا جل

 ءزردأث تلعضا_مكنلعغيل تح ١ اس ىلا ميج سبلا هداك تبكو

 اًريتكاضياف تدجوف نهزاجياددع | لش رطتملرتبلا شقيق وريبلا تلا
 ةسح ًاهةيحاص ئارلا تب جرب لغف ىلا لبقووالملا ف عضوملا ةديجلا ل
 (همالكت عطق اهن اك اهنس ب اهتف اذ ىا ليو عقلا ليعيلا ءأملا قمشكلا رغملا

 -ةبحاصلا نمسح هس جلباقم ىلا اما2لجوأم نوكت لاح امج توك

 درع ورك لجرلابسبج ودافنل !بيبجيلا م اببِجٌرابلا تيس و س انلا ةيغح

 قف ربحا صر دل صولا مطق ناك عطعل ع هرِذ ثدي ملاعطق تعط

 ااًكسعىضم اذا لجرلا ببج لاقي - مهنا وو ط نم
 مخدر اغلا فعملصولاعطقرش عطقلا | ١ -ةشاشلا هيف لانقلاب
 -رزغللا ضراعلا 00 ا بضي ضخ اياكر باَيا

 اهطسو ق ىارادلا يجف لغلاف لل رغم اك اهبف سرطي ىا

 -اهجاجنيعلا ةتجا ضدرايلك غلبش و ضرالارج و ُب وبلا

 -ليلشلا|ىىقلا بابا ايو ةر للاب وبجلاو :ظيلغلا

 0 طولا ةي وب ضرالارج و نم ملفت ةظيلخلا
 هناك بج جاجاو قدرطلايُجنم | | ١ ضرالكلع بوبج قلطااهزمو
 0 ا رادع بجالق و مغلل ليزلاكلبالذ َباَّبْجما

 لنع تابنلا عطقي هداك ب ابج طمقلاو -2قالعلا ثر دااكتبللا



 ناسللاقف مز

 لالالا, ينم قتفم قرادسم الصمأ | ١ تحبط تييلل تزن صالات
 ظ ظ  عطقلا»يش هيث قرض دو مذ مهلاو اذ برشم فلا تضل

 اايابج هايج هب ميك مطقلاثبجلا | | -عضوملا كلذ قش ناكتضاف
 ؤ و يا ظ ضرفلا ب[ اس لآقي ةعشلاضوقلا|
 مو اج همانسلا؟ىطقم تيَجكريعيا | يلا ضيق نم ىلا

 ٠ ا هويت را اق يتلا يرق ضيفا ور وكت فلان فشلا ةضرغلا

 ظ ريس كيرالا كويسلا اولعجإ هلا غوش
 اىيلوأ هسا اد عطق لا ةيوبج١ق دازملا ا |ىضرغت و أيأنمال هراشمأ هواعجاوا

 كي ١ نم ونال نأ ظ -ةذاوكلا

 ْ _ارعطعي ى ا ولقأ امي ةبووتلا جالا عرق و ننعسلا طحن قل اسرق

 | رمش لاق و ءاوعمر ىو ءاَيِج ةأمال ١ مزجيبابل 1 ضف و اهتم رتقتلا عض وما

 ظ انهم يبولا ذاءابجةأرما -م0قلا عضْرْفلا

 هفرف ملا يجو يضالَب ابيل | . دج رم عطق نكس رأل اضرغلا
 ايم ارماخل عم رم عطقنا اال قولا سل نر ضلاكنل لاقم
 مجده ملمس قع وهطس ونمر لنا امل يجاَدْضْيف

 | تآتمسسلا نم ةيجلاد عوهنلا روما ظ ملاذ اؤجرإلل اقيم قش ناكءبناج 5

 ارتقى ر داك عرلاميؤ خد ىانلا ١ | بولواك صاف ريلعأد بوث ميلع نكي

 اهيا قلق وزئالاوشدتيجلاو ظ قة ورتس ءيلعام متِيطاوالاقو

 بش وهلا دع ميظولا شلع رسرفلا نم همسي
 اقاسا نيبال ىصومؤبق هخسرلانمأ | بح قل رميذعأم صال سابا

 عاد ذلازم د عيظولا لص وم يق و نئغل او ((بدحج) ظ
| 

 كل تن“ فاتادتلا انتا اتا كانتا داتا تاتا ادا ةشملعل اس اممم



 مم تاسللامقف
 ب م ل اح مل يس معسل د مع سس سس م م 2

 ريسلا ثلو سالاو ملقلا لة ىذا ! اضف ا كتضرفا لقد

  قثلايفلصالا قيغو افلا 2 كوضرتعل لدج ضرفلا

 ,نورل ىادل هأه ضي مل ودرع فص ف نادال نمو ءاطعلاؤرذ ضف

 لصالا وسم ]بق ىنعيلاه نه ءاهذ ضر رلاعج اذا هل لصرفاو اضرفْضْوَي

 ماهغشمل يي و
 عضو دم مد ثييحرن زل نضرف نيل بج ولو مطقي ىليغع رعي و
 مالا ا وسو وم

 وكاوسمملاو شتزلاو خعلاتضرخا | 2 -لصالانم بي قريسفنلا
 - همجي يفت شاك هصمرضولا
 ١ ماطاش ذأ يزل مل ”«اووواعم ارقي نآسا لع

 قخاخلا ف ضيا ركاوبص ضو يلوا ناضولا 2 ىثت ملقزصالا
 - هنآثسأتإ وركن الا وكم ضخ ضدافلا|

 كا

 نيزك وتحول يسن لضيرغلا ظ العلا رد االءاوس ف اواو
 -زيزجتلا | اهمافلاءإفلالاق راك ضردافالورقب
 اهعوةلصا[ضف نمت توماضفلا ظ -رةبكظل اركبل انتمرطلا

 | ميقلا ٌحاعوزلك ديعائ مزالوه امنا 0- ب ريك ااضو نفض يدم

 لا السلالات | ةرقبلاترق كانك رسل ق.تنعطوا
 ةماعلا لقثاو تامالعلاومتموعأ ٍ -رض|فيضلاب

 0 | دي سوس
 ساخو ضدان ىف تضيق دقو

 ةضيرفدو ا
- 



 ا
 ٍقبرغت تلقا ضرفلا غلصالأ عميق

 -نيعمرص## اهنيعو قحوا 3

 ىلا ضن اوانكوانكانيلع هللاضر
 ىعمبج هلا عا نمي ضعف نهْشرجو

 ضرغلا ةفرع نبا لا3 همزحاب مسن
 ضوقموش تقوم بجاو لك سيق وتل
 جا عي منالز وجت تيقونلا لع دق الطا
 لاصلاكتيعم تاقواف ةؤادا مزليام

 - ٍِج اوموصلاو

 سري ل داع: ضيرف اهنمدضالث ملعلا
 اهلا دعوت ثديحب :يسفلا شل نعل
 سلا باتكؤف ةدوكللا ءايصنالا

 ضو فم اريصن ك دأربع نم نوح

 نجمي لل اتق وم انعم جاجزلا لاق

 نمضرف انيععم مك“ أنعم نوكي نا
 ظ -ئش و ةريع

 قف زج تضف لاقي ةارقلاضْرّفلا
 ةراقللزمم هىطؤأم لقن انه متارق ىا
 لا هيسفن ةءارقلا ل

 ىةرع غابأمرقيلا و لبالكن ميرا
 | قبلا وال جي ؟نم عاج صال ةاكزلا

 نأضلاقف

530 
 ةضدوغلا صف تيج يش أملا ٍتّضرْغَأ
 0 اركض تنلباذاكاذو

 م 2ءاسلا ف ٌضرفامةضيرفلا
 وعلا

 ةقرصلا ضير ع نه ةاكزلا شيدحف

 ىلا نيواسمل ادع مشد !روسرا يضرغلا
 ملقلاظرفلا لصاو هشبزماب مهذع اهوا
 فاشل )نعناّيِس بجاولاو ضرفلاو

 يلح ليادنع يجاولا نصلك ضرفلاو

 كاري لم اععادوه ضرفا لق و
 ارش رتؤرعاونربب و يش لك ذة لصد لق

 خوض أل يعبلاوهو :ضنرخ عجزت ارغلا
 بحل و ضف نال: ضد ع ةاكزلا

 عيباوهس عج عاد للملا بر دع

 -ةاكزلا يخف دضرف
 ضو قاطعا لاقي :يطاضرفلا
 ةموسوملا ةيطعلإ ضرفلاواضرفاكو

 ديف ىصاكاضرر يغب مسيطع ماش د
 ءاطعلا لأملا نفق فو ضرفأم

 |١ ذارتضرتفاو نجرلا تضف



 تايشانوت

 أ مينذا تصرف ى العلا تصرف

 ثالغس

 ةعطفلا :صّرفلاو جصرَفلا و :صرغلا

 -تكووصلاو أر طقلا نم

 ا ميمو رج وا نطق ةعطق فاش 5

 تملا تصرف نمنخا ضيحلا نم ّيأرملا ظ

 هتعطقىا

 - قوت -مدهرسكة نزيل اذ صرف
 جارتها ين اي رسلان اوصرغ:تذب سبظ |

 كر
 هةر ساو قرؤرم ذوخامعؤؤصم
 كوكي نا نكمي و صف نع بيرقوهو

 ايدعملا و وشمل يف لصال وتم افتشم

 مليقدونش اذ للا ناك بابين 'كييقتو
 تابجا ولم ز:صحال دايع نمر ا ولكل

 اهيا داعم لباكّقل ١

 _ريشكتلا
 ًاهاتملزنا ةموس من موقد تبجدا

 هأنعمف نيرئختلاب رق أهانضرفد

 ملا
 ءارق نم و اهيذ ضيفا لمت اوككتمزلا
 "لع هرحا نيكو دعفري للاب

 اضف هيف اضف ان انعم لعربتك

 لالحارم اهفاناناصفو اني ىنعم دع و

 - دودحلاومزكاو

 ًاهنيب ىامكماهإ ةَلحمكل هلل اضَرم
 -ةضرعكم  ضرخفا

 5 دودح بارض إذ و ةضد رقلا مج

 ضتارغلا كا نكوأبنع كح امج عا ىتلا
 صسخَنْسع ثدإ ريلأب ضنارغلا ثد)ر ملا

 برقوعملا انهم زيم و تقرف ماوكدو

 هلاعتسا نوكب ناورغاكذ لصالانم

 دانا قتلا مبجااولا ضيف ضعمج

 -مؤاداميلع سحامملا

 ضت ارفلا نعي ىذلا ٌيِضّرْفلا ءضدافلا

 -ضتإف ندراوما سقي للا ىو

 نسى ا صشا لوس ضرف :نسلاضمَرَلا
 ماسر رلع ناد هلا لوس نضر ف لبق
 -ىهاظلاوه انهو امزا'لأبوج جواك ١

 ةيوهش لجو نع هدا هيجوا[م نعل

 بج ونلا 5و نحورملكعم هل ناك



 الك جحانمم وقت قلاق ولا نم ءاصارقلا

 |صير اوت اث لجرل لورا ناك ركاكذ :زا0لاق تيرثف تاج ضوخلالخأ
 أايزالاق هرع ؛رقرلا يصغ دادامتبقال | لاقي ةنغلا غو صرفلا نم تالخا
 دارا ليق ثضغلاسنعروشتىّتلا لل | سد ءاجو ةزَهذ ىا ةصرق نالذ لجو
 -ةصرفلاعشأ | 2 -كتبون ىارتبلا نمكّصُرت
 متصرف باصاصرْغَي هصوقا | -اهزاذوأيضتغاى از: صرغلا نالفزما

 _ متصرف كش اَصَرَو صرْفأ | ةريضلال ةصرعلاو ةصفإلاو فلا
 رم ىغلا نيب نوت نبل بوقعي نع اهق درعا هيل رف و ةيكالا صورغ

 م نا اهتم توكيىقلا عرفا صْرقلا ظ -رتئل نيسلاو ءأملا دعاهت وهدانتي

 ريف دنا نيسلا |لذكفرثيلانم كتصرفتءاجلاقيأ
 سرقازه مطقلاصرفلاو ق شلل صرغلا | 2 مهِفرقُتَس قلادتعاس نصرفو
 _لصالكنمأ تور وانتي ىايه زب نوصر انتي نالذوب

 -هعطق اصرف ندياصرف ””صخرلاو ب لاو برننيلا ةصّرفلا
 ةضرعلا ليرى رص !يقِلا هصرقملا عضو كتلصد أفن ىذإ (رجهرغلا

 | هلا امج مطب فلالقو اره مطقيىقلا هت يىشو رودس و دولا ص رغلا :صرف
 . - وعم سمح ممم

 | كلل اف ذاق ضلوا كلعت صرف  ى جا ىف نب ون لصالأ
 كا! رنبرع 5 لي سصسرز لا يش صولا -تد لعد ةقرولا ِتَصْرْخَف ١

 لعنل اؤ ذا ءانغ نصفي كاك مصرغتا | طسو ىف عنك لضغن لعزل ةريارفلا

 _كإضلاا وف لعمل صل ابأ ويقع رنعأ |نآتصيرف اره و ينقل لضبق لسع فيا



 | ا ةلرضيفل ا لعأر ذأ نم خوخ اتاي
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 | تيديورمل 6 0 1

|| 

ْ 
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 ا

 ٍإ

 و نييك فاني زفت رف د

0 

 | مت 6١ وفعض اوخرف عم روصنم فل

 00 ويهغ سم نت افا
 | اوذ أن يصايكاو ةدانمم ل قو

 -اوعزخ د
 إ
 مع صمم ممم م سس ماس عمم ل كا سمسا” مدعم ع

 0 كسيشف
 100 وواو 722 1 ول يا

 هل _ يا مكأتا,قزل ضدال 3 ضرع ا - هلو بقع نانتساورهطق
 أ

 ا - نآبجلا فقاخلا ماسالا مهي و

 قفا معزت لاذاذا ل جراي | ْ اهربخ خاف لوإ مامظاع نزل كي ذلآقي

 ظ 0 ظ - دخرف جري نؤرطيلا لها نأ

 ا.تتاغرمنا ل أجرلا نم مدع ملا الل | ! لاغي د عزل ليه ذ جرزعاو عورلا م رق

 اياد ضنرعل مهلا تن أتساةشخيغلا ظ تعزف كانعر برأ ١ كعود مرغيلا

 يهاب فار ١ 26 نق ريغصلا لع كيرف غلا تاع ياو ةضيبلا نح رفا ميفياك

 قلل الفلا لآ ريلا بسنت | داوق حرفا سلا اج نيس ىاتازن

 ًانماخا اع 3 رك تالف أ 2 ومَن يملأ ةدمع شكت نا ا ةيلعرلا

 لاا .جالكرغصورت ومركي وزد مظلل ا تفل_ظناأ ذا ضيبلا ميتال

 مال ىلا تل ردو عا 5 0 1 خل خالصا د ؟نينم جز .ضرفلا نعل
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 هي والعم ش طارت 5

 ا زها

 هع
 تح

 أ ةنف نيس وي تاو :؟ عياادتص

 ١ |. و رخرط ا تم 1 لعن دانهإ

 ! اهصكقتو[هصوتفاو كف اهصيق
 5-95 طيصرتفاةص قناع هباصا

 -قامنكما حصرغلا هد عا كتم ردو

 ا

5 
1 
1 
0 

 ف
 . زو يفزساكواخ نمد وألا ١
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 ظ
 ظ

ْ٠ 
 ا
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 ودم سس يجب ل امس 1!



 عج واهي غورهشلا مانا و ناوبجلا نم هينينوف 0
 ل 0 تاسعا سوو نه سوس

 رق ارك ا ريشكلاو كح كرو . ماعلملا ي 1 -ددزف

 0 6 21111 ف _ 3 0
 ىف خضر 00 للا ايدتجن اكلم - ءاقرل إل بج - طكخ
 حرفاو خرط اطراط مو رم 0 -ةبدام)5- ىرق بدا خرا

 دك روما مفرغيبلا | ةقرحةحالفل تالمضساللا
 كانك, رك و خرفاذ

 - ارفلل هونت مارا روغتس 50 تي
 نا دارا ئَضدَقملف اًضيِفوراعغت نا | لجو لايعلو لبع ىلا مدخ نمو

 ظ اردت اووي هنتن نجت ىوستتا لَه ىلا تلقبوقلا ةقالعلا ثرداالو
 موك تضاأي لك ناطينتلا ناك ماعطلا مكاو طضمو نع و سرد

 راغب ًدكسم واق مرهنت لوا يد يدوم عفيول لقناك ب درت لال قنو

 خف اءضيب مر ا و بوقت كال لقأكد درتىلازقف 5

 لقاك يشتلا حطام هلارسارلا خرقا (نارملاؤوهو نلا دج حل نالدسجت
 روفضعلاء ل | طاخو كرح ملال قنوتريتككاو الخ
 -سرفلا أم > مرقم َضرَصلا -صاخ لمت ناكمل ءاودل /لبجو

 دي قاقشناللايقاذاوسدزلانرفلا | ٠ و رض
 نآصغامل تراصا ذاوهلبقو ملطبأ»ا | ىألاتلديا قرف نمدوخأم قرف ارصم

 هنآنكأ لعل جرخمن اكاكابتشا دعب ريغصام غرس ا مثزتاطلاسوةع
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 درس ايفا اغا أ رمل شيدحلا ها

 تققشل ىا:نيزلا تيكتو نلفت

 يزل |ىناطتغالاةريثالان الا تنشقتو

 ملا سرور

 نعيم با

 نيم دقلاو ليلاو غلا ِكْفَتم قر

 دربلا نم قشن أ هيقمياص

 -هباو ركل ىا 0

 ريكلاؤر احلا لل دوس ١نيإنؤأىايفلا _ ليغلاو

 -عوزلل َقّمَسأىنلا حارقلا نكن
 © ال فلانا ىراكملاحالفلا

 - جاكيت
 ارا ضلإ ذو اركي جلاب يش

 اتم ا اًميع لب كل لوقيف ثايلا

 عنص | |هيرتطشعر اول !قاتف ىلووقشاو

 حر كلا قشرنم لعسي -عرز

 تماس راقت



 ناسلنا قف 5 و

 0 2 بك ا مل
 | يضاهي عيله دي مالطا ع ٠ تيتو

 ادا لآ ةرمهضن خرم ىف دعم وقال !كاذلمف نلقي عاقب هدلا سالف
 8 ىضارريفاةانعم دال الاقرالا | ح حالف اين ىلا جيل نكك ره ىلا مالا دف
 اهو ةئالنعمب نولعيتخ ييليعلا ظ 5-2 اقيعا

 -ججالفلا نم ةؤعفم هكأدمخ ءاقيلروصلا 'مالفلاو كلا
0 ْ 

 دوضعي ثلا لت مطقلاوقيشلا طغلا مطازوسد مم يصغي ثوأ
 ْ 00 اعط لفلاوا طفلا كت ضد ناأتيثخ

 0 نم ليصابكي هان قيمت ىا 2 و يصسلا

 ٠ ليه لاعما لامار طعض#ب طبتغيام :زوغلا مالغلا
 ظ ةدعبأ هوس هسار لف فيقتل ينباع ذاذ ماكرو جرن ايلف

 ًاهنقكشاخا اضدابك كفر نسما ظ يملا

 عاوز نا يؤول عتسا مروا لقا دقو
 أهتشادا لف يل عدرا تحال ٠ قالطلا ثتيله اج افلا تبلغ نم
 -كموحتل ْ اةييسوإلل اأو ىزوفو اكرماب صاغتسا

 هتاكراالف ملي شاقاو 5 القا اولرمابىزوفو ثارعاب لرخطا ةانعم

 فلفل تدرس تشي ى ورضاك يلغي ١ - هرمي ىدبتساو
 ! شلل اللاب مالنا ١ ١ 1 ا نتالأق تجف نوففم مالفاموقا

 مفلاوأب 0 يقضى | يكف نغش هع ظ -!ليحاو كل فرعا 908 ليس ليسا

 مياوجي زوسنيب-- مالفأب مالفا سقي نشو هراوقرنعم
 ظ قى ملال يق هرتطقل شمل اح هاا فلسل ا

 اقيم نداهلس»قدقشاقا ١ ْ ] .. مادا
 هس ل سمسا مس سس. مس سم ميس سا 00 مع سس سا ا الل ل سس سا سس م سم ا يس م ممسسل ميسسم هم م مال ميم ل دم رسسمملا



 2 2 ٠ ب

 أفرح اتم 6 كد دك

 سا اما 0 و 0 1 5

 -حابصلا يلع : وه عأب اضااالبا 0 2572 مجول اطل ا
 هر 1 ل

 : 1 0 -- دوا بصتلا ترا ١ - نو رعطاب قفط
 نع أ عا نش اقف ميرو ا | لص رلا لاق ىضم قص ريد تيم ضاقوكبا لاو عراكدو و دا اناا | اجا دل اك مومو كلك نيم

3 : 

 هوجان 2< 7 هةية 1 0000000
 35 ءاغها قمع يفاع ناك 0 ْ - لطرشا مز

 يخبل م | ا

 اةمط تجف 7
 ؤ ود ردا عكس ٠

 اةرانأت نام حفلا وس يب لا

 راهمقتاعس ماجاب
 )ذا طارد [ىلا!نولخأم :يفبلا دبل

 يدم تا شنمرلا ققن يلع

 -رعشلا نم قفل د 0 ايلا

 عالص د عل ملا ارخا اولا
 ا تثاداذا يجبصلا اطل ىلا لاقدر" ١

 يل لا ةليل قاقشل صوت نعوض

 ويصل جب كايف شوا 7

 و جو أب مضلاب يي هبصلا وي

 ْ او

 قع 9 كونط ضرلالانجرايقتت
 هيوهو جرطلاكزوسلاو مفلاومافا

 ىف ىنلاب كلب عمصايأات داؤلص تعرق
 ا
 | [. + 0 لع 0 5 0 : |

 ياش او يم !لكع جرحا ذأ هنو ْ

 قلي ظ

 ك0

 , دع وي مصس انرص نهرا د12 همم صدم ايحبرم هموم ”١ وع اذ ا نعت تصح دن عج مسمع و يوجد

 حبلا نيب رفي) يصد قزشالا بو ليلا

 -ىدضم قيشخو ا

 مهما عاركب 5 هكفاتساله جلا |

 ملعغأب 0 اه وللق ىسالأ 2

 اك «جخأب تاكتلا | ٠

 -همريشيفا ا

 -خيرعس و ءاضاويشا

 ا
1 3 *# 6 1 
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ّ 9 
 إ

 ١

 مياطلدب ارم وغا» قوكدررمع ا

 | فازت قشازراعم ثيصا«(وئلاحأ |

 ىذأ اليا ميغا ذءاقبلاوزوغلا

 اقيلاو ةامشناوؤ لالا ىو ل

 ياسا |

 ملفا ال ايصقنوؤص وحلا 30

 رغزوفل ل ها اا

 أوه

 ظ
| 
0 

ّ ْ
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 نأاسلاّقذ 0 8

 ةج كك ةرحا لا [هارق حاوسلا الف
 :ببطلا ضرالكض عفر يلَفلا نم ابدعل
 3 برزلل جزم اءاضيبلا

 ءانسمدارجؤوت ساكنا داي

 اما التخا -قاقشلا ماسقن١

 هو هركسلا و عدنعص - كلن - بيد
 امام ظفلت ةراث :ينايرسلا) ميا لوقا

 3 هلاك ةرانو ةيرصلا ميج اواةيبسراؤلا

 ءاقلا تاديا ىلث نم دوخآم رفد صم
 لع ا ِيتب صخرمث لعأيتلاملصاد عاب
 صلا:راضا كلاقن و نييجأىلانيباآم

 نوكي تا نكيد هرافي اهمها هربغو

 مب ىق ركز نس و جرب حطس ١ و قربا اعرف
 ندبجأ لا نيبا, د عار ”غيبلاو رولا

 من ناماذا نيج ىلا نيب امل بق 5

 -رعنسلا مع

 لوطل ا نوكيرجولا مس اول رسل الا

 ظ -ز وتوهرصقلاو
 هينبعن يباب مضو اذا لبي ل جراب
 - لا وش نيبجاىلا نوقم نكي و

 مح

 ىلا ةانعمأ مرن تاّقّدشم نمو

 رصسفلا - 6-2 ةينايرسلا ف ٍخفك جف

 2 ا رصتكا و -طس ون ول - نعرض |

 قّرَذ نيصضعّرد-مظضس نيجيث قش

 ةصان مساق - قَرَف لزع لصق -ذرف
 م داضرالا ثيحىش_ يف عي جرا ٍِ ظ
  داضإلم ضداو انعم هاند

 -خينآيرسلا غكنيعريصت ةبرعلا
 5 ١-نلاخ-ٌةأضرتينابرسلاه_ جلا

 قاشلا نا لع ليلدميف باندا" كش

 ىلع أذ هيف املاذ قش نم دوخاو

 يي - ٍقرطلا قرغمؤف سلجي لجد
 0 - كدرعم ءاد هاذ لايك

 ةداهف ان وهث نيماتس وذل



 الو ١ قوالخ نب جاف صالكا نيف نما

 م ليجر مس اجاف

 ف هلار هل اليك ورهنلا صلب قل ايدكلعلا

 قمن اكرمنل ا رصالا ىراجي اءاملاوهزيتو

 - يو ضرال(مرم

 جلا وري خصلارهنل لا كريه جلا لاق
 لأقيفمي نعص ههدقو ميف::غل تكبرلاب

 - ءالاكيَقاليقو يف نيع وكري ءام

 سنببعلا نم

 | األ ميجا ىرجت ىتاانيقاسلا كيلا
 تاو لا ققاوس ناقل

 علا زيطا تااويلعل ١

 :رزلا جس اءاضيبل لضرالأ ج وكفلا
 ِ مقالؤن ؛'/يبصلا كفل

 لليل دانه ولن كرمصلا وقنا
 -قيوؤلب نموه وا يف نم ضب قاقتشما
 لقد دعم منذ ل ايكمولفلاو خلفلا

 ءاخلاف مِن ايرسسلاب هلصا و زيفقلا وش

 اعصناو ىنصلا وغفل قيصالا
 ميلا شريف علا وه ىلا يفلا نم تتشم
 امامي وييس ناكوفرعلوقلا انه لع

 انه نمىنشم قشمريغ ىلرعذد الع غلا كح

 :رعضلا نعم غلا قاقتشال فا

 وه ارجريعي لايكل لع كاقلا
 نابل زاب داق اكوقشلا نم دوخ
 ردرعلا تخا هد اب ةلاوجلا نم: يمت

 ريب اريعلاك

 -25العلا تردالكل ناك جوع

 : اق اقل نهارا

 اضأت اد دب

 جيت لّقو بلا غلارم اقملا جلافل امسي

 - مهلغاذاربإ كا فعو مياىدصا
  |باائالماقل لوا لاقل اوممت» تنلخا

 هبقيس ى ذلارحهسلا ن وكي تازوي

 -لاضلاف
 كا رمكح ىلا قجبْفَق ميلا تمداخ
 - ىىدخ د عْدّبْنَعو



 ناسللامعق 1

 ظ ->اههلا نم: ةعطقل طقلا :عطقلا ديفا[ ييطلاو هدتد# لع ميقا قتسع ريب يقم

 اءايغلات قش رعراؤش اضيا وجيل ظ ا نيم ىزقلا فعات |

 ٠ْ ن وك نبا قر داعم 0-5 نيقايلازيبأم لعابت يقفل قويس نبا

 وت وهنا يميز وقف ىزوقلاورفطا ف١ كرف ماهيب دعابت نانسالييق و

 ١ 5 ظلال مج تعلو يفاقم ف وت ةاوهوا

 مكه لع وسخ > لع احراق | |نامأاذ ا يله لجر و نان نسال نيب
 ظ دي ود وركلا تايدرعزتسلا ابن يؤفلإرصا قرف نأ ١

 ظ ا م د 7 ١ قوقشلا قو زا عازج ؛نايشددأل |١

 ع ايوب و عْفَي موقلاو | نيقاسلا» زاب لحأ خلا خريتساملا

 م :متايرطألا وهدا أو ما ا ملأت ساو نآتس «نيف ننلا

 ٠ افلا جيافلا ميلا ا قلارعا# نق ةياقتاسلا هام دعنا

 كيلفوأ اينو سف هو ظ -تنأةهقتسو رف زكا يَ ظ

 ] كاندكاجوُأق دا نيبأب يعين الاجرلاورم اضيف“
 ظ تل ظ -.نني كشملا |
 ىف ىم اخفي طعم نرخ ا 2-5 طا هاف
 ْ -ميلغ د دأساب كلذ ناعفي يسال

 اهم ةكواهرهطا تججشاوفلا | - نهسفلاف بغا
 م ثاخ عيمج صوتسالاد | كتعونادع ملقا بالقلا جهلا
 يقل وورشلا انالاقي ريغلا و ريما ظ - ييعكلا لاعت و

 اب علا تجف طز جد مدس
 1 ) .مجتاوهث ميلجر ق ناك

 . سس مع بص هل ياحسلا ميال هس يم يخص .١ دم م م يوم 2 هموم مام د ه1 صح ع ينج ع نع هس بعام جو جام 4
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 ْ تيثو تاثوملئد|

 ك0 م ا ا



 نآسلامقك
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 0 جافلا د لاقي

 ىف نشأ اهاعلع ناك مق

 رمي .ةحسقلا ةزوولاة نه ىلقبا

 نايك فم مياغلاو يانا نم

 5 .رداسطلا مسقيمنالع اف

 وياكل ميلا لاند كنت

 بقي و ءيفرظنب ىارما لوفي وه

 0007 2 جسق ليصير ليوا

 ةث يعرب نير مثريويسلاي ىجسفلا هنا
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 ل داعأإ ةيسقلا مزال ريب دتلا

 هيك ةره جلا
 نلف همت تاق

 2 امم قلاع

 3 اعنا الط نيك ييعتش دققخا
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 هد

0 

 ا
 ل
 يح

 ا

 ظ
 د - صقل كك

 /. [هتضرف ىاروقلا لعزل تب

 ! يقفل م مصري وخأَو وه ليدعولاب لاق مهنعإ

 قيشف أ ابو -ركش هرظأ يف ىدنع بالا

 | ىضغي ميحد وش عضرف ١نوهذعإ ا

 نع لهأو لكلب اكتب 4 نجوي

 سا يس سم سم

 س امص © رج كاف يحق يو

 5-5 حس أ ص اس مس حاسس سس
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 ا

 ا

 ١ ىصن وو افلا ا ١

 ل
 00 ممسول دايم وقل
 ٍ ١ 3 دع فوج تا +, ايعدس 3

 ا

 ا ]|

 م
 يع ا

 مدقق 00 ةديعأو وْ قلل ما نى
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 ا

 -هتففدقفأ
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 أ عمم وقل وىلصملا نر و < ١
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 ا ياسلاو خي امال وويل | م

 ؛تأعصن م 00 ني كج |

 مجاغلاوس قد قد ها يهل عررتما 5

 ا املا و درزي زيا

 -ةافقزحسسا |

 | يس : تك يد

 < ملغم نيف الخ ا يُث دق :

1 1 
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 آ
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 ا
 أ

1 
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1 1 

 اعل
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 إ
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 م 5 همم |

 ج

 ماا ظتمملا لقيقمتمول

 | لصاو لاق, تيقاسل اق ريتا يبقا

 ظ ظ

 اةيدتمت تمتلك رص اعلا ايفل | ٠

 1 مهل عتمنم غيقأ سلف يياشلا أعينو م

 508 ب ىلا يلا تاق امكن صاكأ

 ظ



 ناسللا قت دفاع

 -تلَص اذا[ | -وافوجلاةيصقلاك رجلا الخ ىلا
 كداكماكوأ دوك 5< نجل !قخ ديال لغد هالك ف وجت سكن كلار ثلا كانا
 قانلارعس تيدا _شايئلاوهوأ | -,نيعب داوريعلا وج هذوجف |

 - نشكير راك انج ىالدضعلا لع تي قرع تاجا

 مه نخأيو قولا فيج نعب ايثنلا | | ةقالعلا 2 قيلفلا وهو تنك ضن
 هل ف نتشلدب ىس لبق | كهيلازبرضرمضلاب تالا و فد
 -ةقالعلا ثر دالة فا وج ه3لحاو

 0 ١ ه8 0 7 | عت ج

 !قنوفف زف نمد وخام قرفحسصم ٠ ةقيح)
 نيب واسم نيفاش لعب قشب صخوأ |/افتاوأ ههوج جانان ال ةفيجتةفيجلا
 هي :ةالع نمثؤل لع تو |ىض ا وبح تاماذا تدوملادعب ابنطب
 ةؤصوجنلا لل اعتسا ركل وزوفلاو ظ رمش رنطي مااا

 الافيعييزوا دعو يقل كرخلا | كتسماو خان نن الر صالاخ نأ
 58 اوفظلا مفعم لارإفلا لقن نأب لوقل ظ ا
 كل هِي ىذل بيصنلانخا نمإ | ةنجلبقو تيللاةنج ةف وعم ةفيحبا
 يشن ىذلا قل ىافض كف ذترافشيرولا نم و تندن اذا تيما

 -نصنلاب ضخ

 هم قرا مينا مزبي شلي
 لّقنا نيفزم قل ْفَقلاو نيفصنب
 -ينظلامتز وغلا كل
 اهات سرها لعلي نجا ىف
 ذلا لايكملاوهو يقل[ مرلصاو

 عاعمي لل مراهن لول عمسا ىارارك

 كان اكزل از: غيب اكليل لوط مانيو
 -ذأعاو تف اتجاو :فرجلا تفاج

 ةفيجا١ تيجو تحاراةسنتن



 رئازب تآسألا هفف

 مايوم قرا ناك؟ اهو د لا مكب اوبا -ععمسلا نو يتتاس ١ و ىلا ىاوجسا

 ظ -درلابأ |ككوص ا مت دجو ناكملا نتيويجسا

 - دلخا د لكى وجأ | نوجا قش تال وقهرصم ى َوجلاَو

 8 ظن جتا لظاقلاكا ىمهوجلا| |مارالفمالسا يلع مدا قلخ ثيدح ف

 را يل ما صتخم را ص رمنالعش هاي ظ دياب( كلل اياك اخ كنا تقرع وا

 راصق نايطأو مسلا اج ضرك رم ولا ا كسأقاوا تالاقالو وجر ىذلا

 ْ - يجب اك ادي هوجارق داكن ات ثيدحُ

 بعشلا نم مسوإ اضرالك نم هال - ةئيظع نه وج ارجبكىا

 ةفرجلوزرثيد والو جاالتلاريف ليست -قوجىلا تاصو ىاىنتفاجا

 اير ورعقاو ىداولإرم مسواتاكاميرو -هق وج ل يونعطا ىاةوق وجا
 اعاذ ناكامرو ءارلا كسفالكداك -هفوج تبصا|ذامتفج

 -ءاملاكسمافاًريدتسم| | ىبالاقاحهمْفَْجو ةنعطلامَسْفَجا
 - هفوج ف لخد ىارؤوحت 9فاتتجا| | هلام لك نيش ىوجن اي دارملا ورهش الأ

 ند وجما عساو ىف ا م عش -عام دللاو نطبل اك ياي 0

 -ةعساو ىلا نى ومب اك تال رقلاو نطبلا تافوجال

 يللي رج مج رمخا اا حي ا
 -ناكامرنولرت اس ةنيبجل لعوتنما

 -تحوجلاعساو عوج لمجد

 هلاق”كت ابجّد بوكت و ى ني لجرا

  حاوغلا نرم فوه اطاخاك
 ٠ 2 رجم ا . ١

 ندا ةبرحلا غو رت >د>كبابلا تفجا



 روج 10 ااا 2 اح ل مام مس سس
 |ىاوقخأ ءاؤجف كل 520 تاك سينا
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 نب ءاوطا دكاهنلا وك 1يضلاو مسوللا (ةكسلاب دار اس أب نمل يويج ة قالا

 غبى نلاخق و( ع 4 متمرألا هداني 2

 كا خل مف كيضوقرنمو ءامشانانعا| (تيمس نارغلاة دي دع تاي

 يس ولوأ آمنه اشم وا شل طتساك شن نك

 وب ظ نهارا
 -ضرالاد (تاميوه لاقي عيطلامو ووك كلل

 ىايرارذلاملجن 3 ادزل صقل اكتمل -ةقالحل اورد الفا ةلعفي معبط

 مالم اى رداالا | وكاد ك3َسوَئَضاداٌفَس أ
 رفغاو ءابزلا نمهقناسملا كَما نيت عمطسازطا كل

 ذم اقتمالا نعهيلازقنطت الامي تقساهْتاكا
 - كيل 3 ةدهاشملا وع 0
 بارب ليتسملا لاجرلا نمريكاكشلا قكارطكاهيقرو ىلا فاغطصالاككس



 مل تاآسلأامقف

 تبومملا ٍءوق و ىضفي ثييح خوممسا أ ككس ْ

م عمسلا لع لي نشا اذيخالل كفاك نط هيام عدو
 تسال ه

 ةطساولا ذهب هيل القنب نا نك ةديدعا ًانذالأ قوصل نإيبا ليعتسا قش. نما

 تنقش اهناكغيغصاىأ ءاكس نأ | ممدلاوش خاسعلا قيبضو ءاش كل

 ثدأحنا سلام قيضلا.يفنصال| | وجزيقو ءاششن اب عوصلهاهرعق

قاصتلا ل نما انهك ة از سئاويبفو نذالأف وقرغص
- 

ض قيس و كاسرتب يوك ةنفا ةتوكيرصلاميأ
 د قر

 -اهرخللا | هلوانمرفغخن ١ةقيضا ظ كتاوهن اًمكس كس نسق وريف سيغ

 ظ -هقيضلا | ١ ف ىدعالل ةحلت

 هصاصخ دس عتل اى !تينلافاتسا ىعي قلاسالاو ويسالا ىنوهيس ١

 مسمو فأنزل المت قأس للاب“ سنجل ةدادادعم درفاو ثيغايلا

ااذ لرطأبرلا نكس اآطقلا كاذكو قش اهلك اغلا
 -اتمفتل

 بشغل اوابآبلا كييبضت كسلا شلاذكو دنعريلومملا ٌيَكلنلصاو

 سلا و فاسلاو مولا وهو ني جلاب كتسااملأقي و ةكاذا عمان نكس

 - برضلا مي صابر [ينلا 00

سانلا طحنا نرءلع ثيدح أ امض انآئاد هلخرذ تمس قفامرصا
 

! 
 هما



 مست ةكرشلا وتس عراض د هش
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 ف دال عمتك لأقو ةساتن ونسخ

 - يدم

 2 السلا# نحليةوحالسلاُدكَو -

 مهلا كعاشو مالنا اتا نجدو

 ةكقلاوذ اويعكئاغ شاو قاشلا ديبع ىلا

 اسالسلا نع ل صامأ .ىزلس قدعلاوأ

 اةايواوم !الا سلارشربكوشلا ند
|! 

 مم كناش ءلصا مالسلانمىاشلا
 - رذلا
 يلا دش :كوشلا

 . ل و سو ههمعجس هج جنا

 السل فسارع
 5 طور وسل صا مالسلا كدد
0 
 تيل و ١'كوُس كلطي ل رلا كاش

 وحس م 2
 ماما دكوتراساب ةدنن لإ 1

 هس اية لاش

 يلا ديانو ذ ىلا نك شم و ذ الف

 مرق نيح يرعأ لاق سنا شيدحف
 ادع (ىدعي سكوت اهيا نيف رط اد ميطع

 ع 7 20مل

 ناسللا قف م
 م ل ا ع ا

 اًميشال انه فا قويا تك قتنوليقك :

 ل يوسع ةرفاع ةوعم

 ظ جاع هيف د دكوشالا
 ع ةرج كولا خد :وعاطلا ءاد كوتا 0
 2 دقو قرتف سهلا عزك ظ
 ووك ؛شريلارج ا حلاو نش متباصا ظ

 ويم ا رهن
 قديش صوم هل ينم جرو قرألب ظ

 ةيصق_لبغداذا فلنكو داوشم | 1

 ملف ءاوشلا لوخد لصايك اوشن 1
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 تكا ٠

 لود هاك ىذوم ءادىلازتنعشا
 ية ساو ات مستنياك كونت »4
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 غر قيالذ ةكيتتكاشاذ عا

 ميرم واقدم أب هج ا وهوأهش قنا
 - نم ولا اشبال
 محم ةعبطد امال يللا

 وق ع اهب جل
 سيل ورجيم هبا

 مصل يو مم ميمصخصا
 :بىسيبتتم

 مس سسسسل ل سسسساس ل احا اتل صسسم صمم سسس



 تاسلالا دك
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 لخد حالسلا ف قاَش

 ءاكخ ةيشق

 ضو يضعباه ترقبةللاهقاديعأ

 نموف سول لرضعلا قوزل كدملا

 © رلأبب نشلأب ندد اجل امال

 ًاهملع تعا تهجر اك أهيلع تسَتُس
 ةكوشدأو يلع تمّت ة رمل هناك كو :

 مشل قش ابانهرعتي لاض الا ضشلاو

 قلو باتلا ميم كلوغل دلال

 ظ هناك سانلا نم قرا يكيكشلا

 ظ معد دءاصف هرمدهتم واهب تقس
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 كلم يو ةرعم تءارببلا نم غل وذشملا

 راو ةكوتب اهنم دقاطيو د كوكو

 كاش رعت وك وسلا نك كاش

 ا١هيف مرهه
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 ل سس حس سا
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 حالسلا ناكل خا د ىامحإلس فا
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 ارجو
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 مآ | اهجرخي ةيرلاك شوش نق ةلبالكنم
 اباوع نمو جافاذا هيف نصرييعبلا

 ةفتكل يب آيرانكشاوهش

 | ل تي

 - وس اخلا

 وشفط قف صعلاور بش عقلا ةشقش

 1 ا ذاؤذ ىسق ثيردحت هجومها
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 يعم من ليك قونلا قش قي

 ةقدقفلارماٌةخأم ناكل ققنم ظ
 كالو ينبوهدددم

 ١ بف: قيرش ىابموف فش
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 ناسللا ةقف

 | كلذ نم هج هجوو طوف لكو لينلاد
 انخئانوا قشر امر ين وغلا لاقي قش 5 در

 | -اهسهسوباو

 دما لع وه «مهأص رة رظن هويقش 7 ا

 ٌْ هدم وطاح 51 دالك

 0 6 سعب وغلا ثقشدو 1 ؟هلاوأ |

 | تر لظنفق ىرصس نصو : 1 تقسو 4

 و أ هقنعيم ىلا ءابطلا نمش 1

| 

ٍ و
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 و
 ظ

 هع تابت دامت عني و

 ْئ انعاد للتتماقأشش دال ئبق ةأشدلو

 تدعو أ ربل يو اضتناو

 00 قش لاقيال ءايعنع

 نيصالمتت

 0 معز سا رمت صرلا قشر ا
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 ةبوبجلا 30

 1 ابتلاع هن الا ظ

 ايواتعأب ضنرت ثمزيدس و يأ تلت شرل 8

 مقدعلا لص هلع ةاطاقشرلالتع

 ًأهدلو كثيظنلا قش ا

 ظ ارض نذو أ هعمب تاهل

 ظ ديت ل و قشرلاو يشل



 تاأآسللام

 اةفوقشملا :ىطقلاوا :وطقلا وأم د ثلاجة شل

 نيندسوت عدس

 ةئلابم وهو ءامس اف قش ةضرالاث

 - ظيغلاةبضعلا و

 هنأك_مصقلا نمنالذ يشن لاق
 - زنا رثح مب طايع النم١

 جانلاومسأ !ى ا تا 8 جدلا عض ةشلاو قتلا

 | شديعلا نم قش مه لاقي ليج ارم
 ىلا قل نمل صا ولج كل واما

 ادهن يعن عاوو ثلانعصخ

 كام ةدارعلا :رلغ قاقشلاورقاشملا >

 ١عوتلا بحأص قاشن ل حاو لك
 - هتدجن ٌْ
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 د نبتو قرغلا ىتفأو هرما سا ميدل |

 ١ اى اسوس
 هناك ةكاملاى ا :ةنس رمال لع قش

 مسازكو ىف ذا ىيسلا قش قشاكى قش
 كلاب يشل

 د داةل ا طرق وقشلاو :يقشل 0 اى 6 مرسلا | يشر سيو اظن ىالاجرلا ققاقش و ءآسنلا

 ا ءابطلاو قالذيالاف رهاثماوا
 ٠ ب |

 سما
 ا 8 ويح 0

 : للمخ ما
 ٌْ ريضبعع نعقس
 ا

 لا نص أبل يعأب ءاد فرفش ْ 1

 ةييبسلا بايثلانم 00
 دكوط قش ا هزا6 :ليطتسملا

 ققشنإ.ليغلا و لاجل مذ وللا | |
 - لوطلا ف هقشرناكأ

 | لت رملا نع اينب ىلا قاقتن 1
 كنب نخل مالكلا قأقنشا 3

 أ كنا نرحل نم ىلا اقل او

 |هجرخلا ذامالكلا ققش لآقيو نم |(
 - مجرزحت نمسحا

 00 د ها

 ا
 ا
 ا
 أ
 ا |

 حا دال

 حسو ع

 ق صرفلا قش ناو اتجاة ققشللا

 ياهو مدعي بطت و دعا
 ك0 ا

 ا 5-0 ا
 0 ل يش د ا
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 ني اسفا مف

 9 نا ثلا نخل ىمدملا نى ح أ

 ْز اةهيقشو ٌقوْنرَققتثدقربلاقشلا
 اهم طناساآم وهو هتقيقع قربلا

 ةشونعم سيبع لاق رشتناوقفالثف | افشذ وعل اَتْفَقس ك
 اوارتىذلا قربلا وهاًقش قشي قريلا

 نرسلو كيال كاك طتام عما :

 | ١ عكس نقش [ه©1ضارتعا| | ةعباجزوا طتاحوا دوف عدصلا
 اقيتشارقدحاوسبن نايمنلاقاقشا اعضوماوشلا ىقشتف قش يهل اذ كش

 ةقيقت(ربشسلا لعاهت علل نب تيعم ا
 ! سقم ضاوم قئاقلشلاو قربلا عربعو أ درب نمر جلا قش ف ثلا

 أ ردم للقف ها نضل اد اطصالب -ثج ولاو ننسيلا كل

 يضف تالا كوك ىنعم ىلا | هتعرغتيام لوا شا ذبل قش
 م .يريشكلا ءارلا اهنم جرح - ضرك ق ثني هداكض داك
 -انئاناكةعمتملا للا ::قيشلا قروي م لو اف ىبصنا بان ٌقَمشأ
 هونغ او ايبا ك3 انني, لام مح وهو ملطيعبل لماذ
 ا كاذةف نوواضشم نحن ىاإ [- >:جللاوس هيلا ماطا ذ لب انلا نال عرفاقشو

 !"موط تقشف تانخااذاتصوفلا| |عو )ظن رمت تيلارعسب قش
 ل هسنح ىذلاوظو هكرط بلا دترب:ال

 ابهنم لحاو لكذ نيؤصنب قلنا ا ذا| | هتبع ناكّقصب قش لاقدالو توملا
 - مو لىارخال/ق يقم | ارك كادااك ونعم قش ذم
 اداصف لنآطام عللطلا نم ىقا وللا ناكملط اخاوجبصلا شو بعل :تملا

 نقاشا حا ماكو اىفالريشلادارقمأ | 2 -هدمم جرخومعولط مضومقشن



 ممر تأسللا ىف

 زجل لتس نمش )طا ءافسلا مش داخأ 50

 نم هلكد هكوتشوهو مكلاوإيعشلاوا (اشخو أ رل جو اوزعاس يي اءاشرخ
| 
 ا

 ل مواعلا نيل لمق درت وعر نيللا

 خريلا رم ىللاو بأي نلارشو للا ١ سشسرخ

 , -قبفاضومخلادا | ١ -شرخ نمقتشم قيرفد نصم
 42 اشرنغلاو مقدم ىو للجيش َنَخ

 ظ -شرعلاو شرفا توصكعيدسم ارث شرخ ال صارتكو )5 جيا قزم

 ليععتس دقورجولا غيض للارشخا | -قزملادعقلطا

 شوف اوه عنخ رسم كاس قرا ةرفاطال, نكاد ١
 -شوسشفلا | تشم و :ريصملا دعا يو ةأرملا

 شرس ل سيلاد تاحلج ارم :شازخل ١ ١ طتمداق ايمو ٌرخىلاعاف تفاذا
 |ةيانمبا ةشاؤلا دهون ْنْش لضاكمولعم | هوعاة شق سو ارش نو م دترحل وا

 اماعن!كرمانلانمزتن كلدنموهوا كلا أخ أبملا حرش مشلح ةوخنوا
 1 -ستقااذا هشاخ خا و تش لخاذا لجرلا ستشداخ

 اةتفآخ ةماول ليسملا مف ادم شفاونلا اًدداع عنطاو كرجدوهرش رخو

 |لفم امل الت اسمراخص نمرشم ذل او كمهزالللاقر عباره اكقندا
 ةمخ الحا عضوعبل شون ارضاودلانيعيلالغ اك ميل :يله آى لها ناك
 | ةقالعلاورداالزكتلاربولاددو شمعْلا ب و واول

 د( قشر | | ه,ريفتكلا رطل نيُع ابناو مح
 ايدل نيون كتي دس اايرصم اداسضال نم قنعلا عطقم ض ايل

 ا ايرعقنطا مشل! لىريسلا قشم وف ايفاو نلظلاو نمذلاو
 ااا«

 غ0“



 نآسللا قف ما

 هتب نتجا| ذإريعبلا سشرخو ربو

 جلاش زغالصوكش نحن اب تايم
 :قيزلا اضع هشرحو باي.َّلامهشرخ
 ةشرخمبامو با. ذ كبرمتل اب

 نخاامىااّيش شر خام وبل
 هل هاش خيو و ضبسكا لش يخلو

 اترك وه لآتحا كبسكو عمججشرتخاو - قيغلع وعن مالكلا رسل
 نوط ستككى اش رتخي ههلايعل | نشرات خش سو كرت 5ك ا شرتخا
 ناك قزرل املطبرشيقي و شرتفب.| |قزمو تشواغ ريزآاتسااالكلا

 شرتخ اس فنا مذه لأق مزنمالحاو مارون املك هاّضعب أاهضعب

 قلم لع قلطاوث ريس لغلع١ | ايفلاةعنالاك ةليطتسم شارما
 نعش رخو ت نخا تشرتخ ابسكلا -رييعبلا ن جفن وكت

 نخاف ئثلارش خناك نخلشلا | مهب طخ ةبشخ ش)زفاو ش نها
 -شرخغ ام عما صعاّصيا شازف او اكسالا

  هقرييملوماتباكى نل الجلاش يف نأ وصلاكسارلا
 مناك وجا عمرنا قيصض ولا لاق ىمش ىعمدالك لاة هني اكريعب شيخي

 .(مونلا5نخايالذ نطبلا عوج اشرنجلا اهب لتوجمث نع دبرضي ناش ينحل
 ةسإأيلاايلعلا:ضببلااقشق ءاطرحلاا |عارسس الل ملكش تكلنب ليري ميلا
 فقدت ام سباشرحاش لاقياماوأ | -سضلاو ش ضي ابميبشوه و
 اعدشخ.ناكللبلا نم اهيف امريزصخأ (فمف طب يرض نجل ابريعبل شرخ
 هددص اخ الذ قل! لاو ابقا دنيعّتي ىتح ع دلج فواتبقد ضرع
1 1 

 ظ شرط
 شرخ ١ تبوص لهم لص اررصم
 .-2لكلصجلا ش شرزلاو شرنحلا|

 لك ىلا را ال( ش ىنحلا ثييللالآق
 ةراؤشة و هسترتخاو هش

 5 . 6 6 2 اق و<

 ١ ضو كر لذ شر وحن ورَج



 رمال ناسللامفف

 ىثن ازا ذر نحو مىملع قبلا -ىش اح تاهعتسا فاك
 ->يشنغا نملعاذأ مالك فى اح نعم ىرابال(نياللق
 نآيشاؤلا نالرتكرات ان الف تيطاخ م وقلا يصون م انالف لزعما بيرعلا

 ظ - ميحا صارم لحاد قراني 6703 لخد الو ةيحانم هلرزعا عيشسعأب

 فوك ى سيرتعمدحا

 هم ها دنك هينا تيننف لاطاخ

 -آظييشش

 سبايبلوتع ا لشمليعف دع يقيلا

 -ةيحانلا أث رع لضعمو

 ُ ل

 نيب تو ا

 كسفن ىّدع غو ىراوتق ناخب ويح ْ

 مخ ئِذَخس ابعلاولا لاق تبنلا نم نعت اخ نموكو نم نا نم وصيام
 -سباي ىا نحو ذك تبن لاقي. |علطالتل او | نيك ىف مسفن ىشفي

 -كيغغايشنعا ميلاط ميلعأ

 اخى اًريشخ ىذني لجرلاَىتََخَأ
 -دزجكياع مسفن) تضف نواخ هنا

 اضل اجيطنل اذ للقيد ىربتب لاق

 | دوس( ةرزلا اننا بلعالكن با
 | ناالك ةّمالعلا ثر دا” ريلا نم

 اولا و م'كوب ءاوغا ن 9

 ىلا لصا,رقلا نم كوت
 وشاح ةروص نعمل اوريزعمحكب
 تقشصا| اًوخوشا# اولا كشف

 تيثخ سقل عك: ثدرحل هزل 2و
 ليا عب نم ناب سميشخ نقلو

 لو ىلا عم ن انجيلا نكس ١ ىا كا ذ نمش ناكملا نه

 -تملع انعماول 5١ اتيارلا نخا ا ل متاررز اذني لح ىف ذ وخ
 م 03



 ناسا قف مما

 نفع !لصا لسش أم تميتلا نم سنجل

 - ءءاؤسن لئىثح نم وه

 ءيلعارطضا اذا نالخ يف ىتكحت

 هنوثىفى امتي اح ءاجذ ووأو

 انحف نيالا

 هّتصاخو هاى امتيِش امءالؤه
 ف ىا بضلااب شيش احر و

 :نلا لضفلامالكلا نموشعم امبرضو

 ِس 00

 جاتجالأرماز الر نوكياجر ضرع لف

 مكضراةوشجرتكام لايعلا كحريل

 ءاضالا )المفرطو اج تلك يأ

 نيللا نم ل داص ىشح ءاققسلا ّىدح

 للجلب قصلف نطأب نمر ل جلاء
 . | ميؤرصا محو ريف نتن نا مرجد الذ

 ءانقسلا نطأبب قصاللا للجلا بش
 الص مزاول نا ماورالكو ناتنالكو

 ' -ىعملاد زج

 يوت وس ام

 ممهضو تملا معبوه خرن وكل رمل صو

 شجر وطرب اي يعف
 تينثتسا ا نالفرم وقلا نتميش اح

9 

 هم اتتشسسا سس سي سايس سلس



 يمن ناسا وف

 ١ توج نق دوس ناب :

 سفن تا ىا عيطقر شح تاد ءاشمعل ويطيب ىئذعزيعب
 اهنمسنم عطقنم| | هليلاهاعداأهةعو لبالااّع

 عقردد كلام ىاجيب ار اّيشح كار'ىفاما ميلا
 :مللا

 نيتلصا لبق وبرلا وهرشولا كيلع -نيعضملا
 ا ركاب ى ية و ءاشحورلاةباصا ا .ةقالعلا تر [١> نم براعنرا وشل

 مي لصالة زخ نم ذ ؤحأو لكرق

 طقروع لها اهعرحطظعتماظعل لىشخللا - لوخدلا
 اهتسلا كرشتحا و ”كرزتحلا ا رطا دشنح ظ ظ هلكرطللا ق ايم بايك انو دام قت ْ

 وشرنلابىشحت نالئطقلاوشَ ا | كاد عببأدو شركلادلآىطلا ةربكلا نم
 -اهديغأ |ىضحاوه طبل هاظ ىشحناو هزكى شح
 اهشجاهرغة شلفلاوةداسولااشحا امقصالي ام للازغانلا فا مؤقن انه

 اهيف وثح لغدانالاهألم م3 -ميثع ى وني

 - وشك اجشلا كل 3 مهسا -5 أرثح تبصا| ذاأعهمس ةوَتَح

 وضم اشلغلا مدح اوت ةيجانلا لع ةدات ىنحلاقاطيإ .
/ 

 -لشل طع رضن لج رلاوشُح | م اعطلا عض اوماغسا عمصاكل اذا
 !لصالا( ف وجا هت وشِحو ةأشناٌةَوْشَح -بيهازلا كلى دوت
 -كوج ال1 لقنمث هن جف موشاعملا مهلا هيل ابصتب اشحن
 1 م اعطلا عضوم ىف ١ -بماثلانمرعبلا
 وديك كو ازجإرعشلا نم تييبلاومشح |. ضيرللان اكسل نكس جرا لىشملا
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 او وسان

 اثم وع
 موعَرَسبل نيعل 0 ١متلتم#ق 0
 ١بكري تاع لعد ع

 : يا تاادطدشو يقع

 لثمتوشعو تا : د ليللا ءاوشع نم 9

 ١ وسع طابخ ع

 مع لمالك و مالظل 5 0

 ف 0 ذا
 ملااو منع 7

 كلل طري ربر# 6

 اه وهو قوش ا -

 عر 6 دال صال( ضيصخق
 0 ل 5 ف

: 1 ٍ 

 تسل اني اك ء اشعل 0 ثعلا تقو
 ميال :

 و
 ١ ا 00
00 

 ا : ٠

عمل
ا ه

 

 نحو هو نقال
0 39 

 كلة أهي
 - جلا وه رسمت - ١تباغاذاذىشع
 رم تيك
 0 ١ ايصلاءارسمشلا لاو 00

 اال, مشل : 7# ْ

 .رآ الحا ءأهريغب ىشعلا ثيلل ظ

 0 7 ع

ُ ١ 0 2
لا و ىذيعلا 

 1 اًءاشي
: 

 5 انا تقولللفد وجوشجل 0

 د 1 3 سقولاك ل ذ :
 هجم

 4 - لياع وهق ءاشمعل
 و وِ

 1 03 شعلان رمعط !اذا لجرلا يشع ١ ب 50
 و

 وص

 2 د 7 نمىإم تلق نشعلز يف عل ليقاذ -ه.

 ا
 لوك

 ١ و 1

 يا 1 ذ ظ

 راونلا 3 :لامزغلا و نباكاصقن) وعل



 سوفا يَ 1 قا ادم ماج
 نم تلاد نع ضرع نمأ اءاوممعلا ةقانل اكل نحب تبرعض ياو

 و9 بون نلا شَتِج لءازتنعت الو ع -أه دي عضت تعيكىر نناك

 كلذ ؤلخومالساك(لعال كت ا [هيكرت - ىذعلا هظاىش ان

 انعم ىرب نب للا طايتحالاو ةتفئلاب| | - هب سيل خش ع ارث ارسفن نم ىراد

 قن ناونن ال ؤرغس ىف تنكادا نعت ملثم دعره اجتاذا هما فبل جرل لكشآهت

 ذ كلها سنعئىشعم نا كنم | |ىثع و ةفايضلل اًران قااذاوشعياشع

 ش -اًيبشر» دنع نجي اذنغاوادعو اًوْشع اهاشع رانلا ىلا

 ءوض كبلز يللي وشعب عون لك :يظباعلا د لعإليلأ هار_لكأهي شنعاو

 . | ةرهخو شاقل قلخلا ىاتصا نمدانأ

 هاذ ءوضإلا شعت وعلا لبالكك ل نكو
 م تيطخلا اة امى ًيضتسم اه دصقد

 داعم ىتموا «رازءوضملا وشعلث اذ

 اه ضتسمدر انلاةوشِصْلاَو ةوطعلا لوقا لرصب يعض نم ةدآن نينا

 | د يوستمران دج موو رّشَعلا ىف ىأر هنارانمالااهعزصا
 ظ 75 دانللا نص دل علك لوشعلاورقتو ب

 تسع هل باىهص قد عل جرلإئترَع |

  [مهتخادلوك وهو مملظاخااٌنيِرش

 -ارثسعلا نميلصاو قا رع

 سصوقنم وانعم نسل نال ةَعَىنَع

 -ىنملظا |سائناع هضيرثآتلإ صالابعيعضو عيب

 ارمالكروكد# ونسجلاو ٌةَوشُحلاوُةَيْشَعللا اقلط عقلاء ايضلل اليله رصقث

 38-5 ريغعا داو ىلا
 ك0 ظ 0
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 هيلع مناك رش ادن ايضا ع

 [١-7

 اطوسلا نال تبرضاطومملاب قجرلا تييشغ
 - يلع رعقجىنلا مضوللرتسإ
 بريا هعم اباذايشغ ةأرلل ىشغ

 ظ 10

 اا ةوظخس اثلا نأؤعسلاشيدحيف

 -اورثكو .يلعاومجد) |

 عا مسالا ذا ئيثلا يع
 ميل هاللا نام اللا شفي سوبلملا

 :رلا ميد :بتغو اهرتاش ى ا هلمان ئغشضت

 ظ 1 -اهولعت ىاناولااهيشغو

 ملا نم نت كلذ نم انيشغ ناورلوف

 ذ لعس ثيرح قش ابللاو ىغلاملا

 اةيشاغلا ةيشاغ ىف :دجو هيلع لحد

 ناذ وجي هدركموارشوريخيرمةيغارلا
 اللا «رنعر ىضتخإم وقلا يشاغلاب برج

 نع ف عاج ى ةرابإلاورنم نؤ#ا هنوشغلا

 ا  مهيولا بركنرم هانضتنارواةيشأغ 3: 5

 ظ لفشع» هك

 ١ ظ يع
 ظ

00 

 تم سس مج

 نكأسللا «قق

 ل مس سمسا

 هلصاوارثط نم ذوخأم رف ردرعم

 |ةردآس ديلظلا انيوكت ثيحو يطعم اورتسلا

 هولقنو ةيلظلا كعموقلطا م تطاحااملا
 دا سسلا نمت ل ضورصيلا ءومملا ٠ْ

 لخا هلامبسل املا ةيلظللق ! ةرورلا مدن
 | مع لع بجوي ىذا نيعللف ثداحلا

 ْ -يورلا

 ظ ران )يللا برصبلاءوسروصقم آلا

 أ ريطلا باكو تال امرك

 رص نوه ق و رصبلا ياه ذوه نليقوا

 6 نوكي اشعل عزبق هليل

 | قرط نم |

 افاد همن فدا وعدا 0 ظ
1 

 اثيزوشاةاناطدت هاريطلاوشع -

 امس ءنش ارعصن_ ضي هدم وعل ىلا نعىذع ظ

 ةلززس هرعت نحط هاماطرتلا

 ا



 ابا مير سب نآسألامقف

 | لعرلا ئيشاغ طققف نم وني لب ةقيقح | راها لل عغفي لبنت اف و تيشغو

 ااهيشعتاهنالرخوملا قوفىقلاةديدحا ةةيشانلاكيدحت تاوهلاشالق

 -هؤاطغه و ملا ةيشاغ ع يعافأب قاضائشخت اهناكتم يتلق
 >ولج رم نيرسلا نغج سيلا ام يش علا هوجو مثنتا يزالر أنلا تيس أزلا ليقو
 لبي نا ىلا فيسل 1 داش لغس نم _راتعكلا

 ماوهمشعس أم ه لبق ديسلا ل عنا |يلقلا ءانضكءأطغنام ئت لكءاشغ
 100 8 مساره و ثفيسلاو لحرلاو جيمساو

 الازم وهذوعا 35 نحن ءا 0 ظ .لكأهمجو ىقغن تلا ززعملا رمل يضل

 يدي كاك لات 1 -اشنلا ةنيب هو ضأيب

 :ماْلجت ب وقعو اولا يبان َنَعَمَض هت

 اهب طفنامي ىنفتومب اين ىشغتسا لبن

 انضنساو ليزنتلا ف عمساو ىربالا 836

 .:ةالعلا ثرسداال ةددسلا وسلا

 اناَيَقَع واَيْفَع هُدَيْدَخ لع َىِدَع
 ا 6-52 ءننعم ا

 ظ مفصلا تلال ةصاخ تافوصوم

 اح وو ا ل

 : انيوذاه مكنت ندرك ىلاعتلأق
 هاتاانايشغم يشع ءاغاوإ و اوغ

 روزملا ضشضياكرتازلا نالز همئ انه غئجء مان لق ةأاتا ها دأيادأشغاو



 م6

 -لغ كن ٌننمِعَل ءهددص شغ 5 هلك ٠ . 28 .م ف

 هناك اه ضاوززفظلا لواشانسغل

 قل آم ورطل انت ءوضل اميل خد

 -:لظلامات

 -بزعل لتعى ااشاشعو اشانغ هيف

 ش اشعل عميقل لأقيرتل جا ظظاشؤل
 -2قالعلا ىر دال! يقلع و ١شاشع

 ايهالك يفر ونوشاشع برش

 شاع برش ثيه:“(ل اق نيلق

 بزوال 5 ذا صب رسل ءأملا ناكىرهيغ
 لصاللك وها نه هبراش هي ىتسإالو
 املا يدان ناك لل لل نرخخ

 -هي سنن نمرتكي”«'شضسشغلا

 ذاينالكربانعر كلا برشمل مرتع
 9*9نلا ش اشنيلا نمو وكي كاأمإ

 عرركل نم لقي يراشلا نالليلقلا| :
 وه ى نلا نجلا نم وكي نام او

 ناسللاقت

 ةهتلخدو نئش ىف تذسشخا داكن .

 اويعتساود نموت يراوث وترنتسا

 ءيلإ كم ام ىلا كول نرخ: طغ لع ىشغ

 -يطخغنلاورتتسلا ةطساوب هلقن

 -,رث لخ خرم زتسم ناكر طنعلا ءاشنعلا

 - هتيطخا ذا ةيضضغن ثلا ُتَدْيْشَع
 اود و و نط ويسعل ىكرصب لع

 ةداشغ وةواكغ 5 ِداَشِغَوُد وشو

 ةياشغدتباشغو ةيشغو ةيشاغو

 -ءاطغى ا

 لأ فق صم مو الخ ثيلقلا ةيشأف

 | 5دجلا غو ةواشغ بلقلا ث.ديبعوبا

 تأسشاو( داوذ حا خامبدو تسلل

 عرض م كل ذومتاشغ نمتبا ناو

 جا م] ضب ولا ذكو ناكم توعفعنغب

 نم بلغلا ءعالزغا لوق ١ىداوف علخم ١
 كلتا موعازملا نم هلماتش خلا ةواشغلا

 اهل لصا

 [27] وقم خءضغاو ءوصب هدا نع

 - نورصسي حوف ىهانبينتعاذ

 ءأثيا متينغاو واذست وماكمّيشغا | طساوهقخ نم ثندا>قرهردصم



 تانسللا هقن

 ىشاىضشخلاو سضغاا ذامش انشخ كروح

 -لشملا لعرض عائبذلا

 يخص: شميفنع ا يغصلا لازغل شيخا
 -لتلاوهو شخ

 - عاتلاميفلخري القا وج اش امنيا

 وج أتنلانم ةرينكلا ةعاوجاش اضخم ا
 قيصزمو ا ةرثكلا ة شاش اب ليش

 حالسلا مملعتع اجا (ومشخلا حالسلا

 -خوسدو

 قتلا قع لاقي شن م تنقفر نب زمةخرو
 -ةشنشنلاو ةضخغ اهارحاذ1ليبدجلا

 -قالعلا ب سدا” دوسالا سامرشحلا

 هلو انتا ذامن اكن خلال ئشل ارضنا

 - ة شخ نعم

 دابر ضوهو ءارمس مت مث تبن شامت
 ->ثاؤضشخ عدحا غرض اودوسا

 - هلخ ديم ناكل خلا عضوم ءافنحلا

 -بيعلا متيرع:يسراؤل اب بيطل رشح

 تل ببلرششخ ن مذ وأم رف هرصم

 لاخلرن أعم فل صايكو نيضلآب ءانع

 م

 لا زوم لعن سلول ناو ىحا ىشن ىف ئن

 رب رعلا ف

 : دوخأم وهو صصنل اضيق دبقد شمعلا

 نسخ ٌقْغِخل اركلا برشمل لرش مغل

 صل الا صن اف لخداصصانلا نال

 نكلا برشمملا كل نكو صلازجم سيلام

 ءارمب سلأمو بارتلا نال ضشنغ

 - هطلأخو ءبذ لخدا

 واخ نعال شغ تاعايبلا ف لشغلا|
 انفالخازمريل ىاا امرسيفادٌشغ نم
 -ًانتنس دعالو

 اًقيهنت انتيبأل اكو عدزرما ثيردح :

 ةجهملانموهاليقو نشِيلا نموه

 م لمعمل ايياورلاو

 مناك عضملا نحب لاشغ هّدْسَي 0

 0 يد

 - نوشخ مهلا هرشاذ ضنغ لجر
 وه و شِغلامي نط شقغ | لشضتس

 - دوعوصتشس ١ نالذ

 .ااشاغ مت ددع ىالنالف ُتغَشتْغ



 نأسللا قف انني جرابعن

 كراس ا وتم ال اكرل اسد الكم

 كل نك يمس هلظ بزب ناوركلاو
 لقعلاز:لق عرسارلا ةفخ رمأ ..ضيبسلا قتلا نم ظلغا ناكاذا ئتلاف

 ًاهباذح و ضرالاماوجرطر الش اشخ سس دق عمى اللا ا

 -اهناودو (كنفعاو ئشلا ف ٌقْشَخو هدعط مذنخ

 هد طيس لاكن و شن اهوا ووفملجرلا نْشَغ ول خد شضْشتو

 سيبلا -شمخوربعبلا فنا ةنعجب | لسع كيج ضأم وي لجرو لفن

 قي وتشمش املا شونخم وعفا | ليلازو وه
 تنلؤ لخيب_ناللخداذا نئشلا 2 ابو نم ديد د نبا هقتشاو كه :

 -سيعبلا| |لجرلاَّيشخت١ولخد ثلا ف.لفخا
 ققلازمظعلاءاشنَس شل او اللا مهؤ لغداذام وقلاف
 نذل ع لخ قانلإعثلا نعئداعلا | -تعيفخازجرلإ سكلاي شانيل

 -.غصلا ةريعبل ا شارح هناك| | اذا شاشخو شاشِخ نجر لاقي
 لمر اههفىتل ارضرالا تشل ابا شنع |١ | كيسضام اًدييطل سارلا داح ناك

 نم مار ”ى( نكن يط ليقود - لخنملا نييطل

 توسل او مالسلا توص د شفشالا| سارلإةينصلا:فيفخن ا تايبعانم
 - :ضاض# :فيعضة غلاف ->يحلالمثو

 الكعب ملضعب كاب ,سباي ش ترج يفك نم رشم رش ١دتخلا

 نآهننلا قت انفشرم سم وشال اهنمديصب لاك ويموطلا دش هب ميشعبإ

 علا | هك ينجس يطا
 سس ا م ع م عع م مس م ص م مسيسسسسوجا سس سي بل سس ل مسام سس حسم - سم م سس سا



 رهن ناسفادقف
 سس دج سم مسحسخس مسسصسا سس

 وِ إم

 نم ةؤلجخم اوناب دل وقام دام 211111111

 اضكت ثيحو ةرت سلاف ان لل صررشقتلا| |. هباوع اذا يوكو

 اءاصغسقنلا نم 1 ناب ةظوقنم نايحا (فاعتلوق فايل فمي هملعلا كون ٠ْ

 : اك الت ذلل أه انعم ياك هن اجب طم طك وم نما
 -رخ ا ئش قلب طقف از يمس اكدبكب ب نِمُتقاَخءآَبفا نك يسال هيض

 ورتسواهبيؤام قم اهتاكرببيعلا ةخأؤملا املعلاب ىىن ئيسفت لوقا ادم ا

 لشكن م وملا ثم ةريره ىلإ ثيادحأ | لعلاووشنل نم كح ىنحلا ناذ يخش
 دهس بهحلا معو تت اهلا عرزلا يف اخح ئ كاينوبأ مس نأالكحز وشنلاب |

 -ميلابةيادرلاملةياقو ا هناك الانبا 1 ا ا عشا
 0 4 2و رس

 دايز يردتلا قف يا ل ىلا سبت نش دوبسلا كات جي ىذأ

 رهسقملا3 ءاجع ءارغلاللاق نحت الع مس كاما ءاحلاو ةيالشلا ةيداجلا

 فونت لوقت برعلاو لاقت صقل ناب ْ اه دس ضعب في ناك ثلذب

 معبره دلخاي و ةأنعم تاىكي كازو - قلل نب تين قردأأ# 1

 قلالي رق تاهيودايمهغيخي نا دعال(ةقيضم دا نم طيب رخةذ اقل

 سضقلاف وقل تن يك رحاها لسمسعلا اهيؤر اتي لفسالةعساوإ
 ١ اء وجتنو ىلآملا ىف ووش لاقي | | ههبقدلاسلااهسبي ةبجتفاغلاو

 ' دورا تود | نم نخب 1 | ق لخدي ىنلااههسبليم دالك نم ةغأ

 0” دم و فم مولد دلني صاع ديال نغاتيب

 وم نوت نعلأ (سانلاطوقنم خوخ م ةفاخ ني ٍ

 يفك شتا واسرا ف تاتخا ,ةطيرخ فأل كاكانوفلتعى ناين 5

 ؤ
 ا

 جاجزلالاق هتاذاحف متصقنتاى |١ | هديس يسم نيلا5 ةوساربأط او! ه4 1 ْ 3

ٍ 

| 

5 

 0 تمس مس اج ان سمج تمص حمس و سس اسم سس معد ا 0 ا



 ىأشلا لاذ واو لهأشملاءاغتخالك نيب

 - ءافتخالاك يا عءادلا

 ءافتخالاللا ٌادلا ءزطلاى ونا

 فوزا جوج قل عتساروثراتتسالاو | .

 -ءافتخالا نم الخ كاو

 ةفانمو ةَفَبْخو اذ وحرف اني ضاخ
 مومو ُْتْفِخ ا تلا يلع تيم
 -مفاقك

 عالم 0 ًاهولعحا
 ار ورمكت دارا ذا اكمكتم

111 

: : ْ 
 -س أنلا نق يفد قع قير

 | 2 - هلبق نم ئغ ىونغلا ناكاذا
 قو اموقلا لخدو عرفا خنتلا تاخا

 ميل نقلا نذل ققم انفو

 مده اذغ ىتح

 * لاتقلا ند يلا  !تنقلا اونا

 6 كَسكو معن
1 



 نآسللامقف
 رس 6 0

 !امرمويل 8 سيخ ذ نم تأيخأم تِمْحْلا
 5 نر

 -بخلماعبمجذ ءييِولاو كيذا

 -ًانيع نمط اوافاق ءاذلا

 سيلؤ ساهر اسنالكلخ لينا وُبشلا
 عبقن او اعوبق معي َمَْك لاقي مبوثوا| ناطق توق زال كيفن

 انيدش ربت هايؤو سودما 000-0 ثروملا عأتعم نيش

 -كاتف.لخدا | لاق ىلا ٌتبخلا نمهلصاوةعارزلل

 ليسقو مسا عرضي هالدنيا اياب الحاو هعبنحلا جري لج هع مهألا

 -ال :*ىاركوش نيب هسار عيشي دن ياايداداوأياطخو ةيطخ ىشم ةكيخأ

 ابيل لسا ناةيلغت عيش ١ ادقف ضرالا ةرنبلا قل اا ذانالعرزلا

 - فخوذ عظرحمضلا بَ ندا ةأبخأم نوكي نازوحيوأهيف ةأبخ

 ذو ةرازملاو بقل لساد تالف مَ م -ضرالان دأعم ىف

 ًاهسارلخريفاهش قصاناد اراإ 9 درح داو االاصخ هتلالنع تأت

 - قلل نكما نوكيا هفوجف - ىل ةددع ا هتلعجوإ

 1111-2 ا

 نبه وعح» ظ ق_عضوت مس وهو ةنمه تدم بنا

 باقلاب فخ نمد وخام ىرفردصما غلفاودبيجملاة فلا نميفيخ وضوما

 هيف لصالو ىوج لعق انلا -راكل أب عي ند

 ضرساى هحائ أخا ذاو ءافتخالا اههااذا مز! [اهابخا ورادلا تمسح

 وهذ سرة فيالكل نم فتخا عيس نم -
 2 ب

 نا ياس وت حا نوقف غل ون سم غم

 وعرت ىتلا نطابلاف ةدوجوم ةفصأ | -هأبتخادقو

 زم.ناكف هاشم لليعلا ثلز ذ ىلا (عبش) ْ

 - نناانخ نم خذوخلم_ عفر لصم قرغللف وجا هولعجحد ةلعلا لعل ولعملا ')



 0 1 ياللا :ع مفر نراك كنز وللي اعن هلو

 | ّْ ع :ةانعمإبق و مهل اوسب حرف كناك

 ع قرخردصم أى ضح كاناكاهنع
 ظ رتساةهيفأ | يب تاكةانعمايفح ليتاكدشا هل ىق

 ! هدمو مرتس ٌءابخا ؤمحم ئدلاايَخ اًديطلا لعاب ناك ءانعم ءلفل لاق واينعم

 اييهاعس بجلا هورتيبانعا | | -هت وع داذا وع م بجي

 ظ ايفا يعمم هيصيص_ل | دتتدالب ئنارطعتي ىلا ماعلا فا
 0 .ندرتتسا تاتملا -سصألا مع ماعلا قالطا

 -ةرتتسم ىا أبن ةيراج | ”ضرالامج لوم هعلنق البلا فشحا
 : رصعللا ه و أتيت خا( يعا ثيللا لاق عيملام وقل اقتحام وشلكنيللاخلاق

 كج اللا ظ -ائيش مماوكزتيبرلذ هوعداذا

 ظ ءاهبزوريالقلاةددلا هل -:نيفطالعفلعف رتس ةينإبحلا كافح
 |ةايتلاهرعستو اهييبمزلت ةآبُخةؤما ظفح -رهخا طغ ةيزبعل 3 مَفَخ
 ١ نين مطت كلقك م | أفخ نم يرق سوينسغ لدعوفو

 لال نكوردصملاب نس ئيْخامأبألا | -ديرنآيرسملا افحو ةببرعلا
 يملا ةنسا -ءاببتخا - قا ةينأي سسلا ف ىفح

0 

 .[ةداتملا ضرالاو تاوممسلا لكل يق
 ظ : (ىتاتلأ تذل اوطملا وض تاومسل لف ىلا رتس ءابخ  قخيئايرسا غافح

 او رفيصتلاونلاق تابنلاوهرضرالاف - سطح قس - بهي

 | توكيف باز املك كبل نارلع اهلل مسير تراسل

 | هك اومعسلا يلا مب ىغحملا وبلسغ ضع بيرق وهو فخا



 سم هم ناسألامفف

 ىعى عيب ىع مي برقي تاماتول| |
 -ةدعاوة دام نم ايفوكف تبتداأمل| | هددمع ناكى ذل ل يخل لصاتسا ىيخ

 ىفحت و فحو ىاح وهف ةيافح دب فخ : .هأفح يخل نم عنمىلالقنمث |

 ا هي ميغلاور ؤسل ل هظا همي نيطل محا و | تارياف ةايح هلصا نإ بل اغلا ءاطعا

 لاوسلا# اوس لل صان هلا حكى وسلارثكاو ًابخالصا 8 ابح كاكناووكؤلاب ءابلا

 و نطللا لاوسلاداشكمزالب ثيحو | هيفرثكك لاوسلا قفحاورنم ذوخام

 -ا5 انعم الخد ارو سل اراهظا| ةزتكنرم ثداحلا ءائتنارل عيا مهلافإ
0 

 هيطوولس ثمشلالا نا لع ثيدح ىف ْ -ىشلا |

 غلآ سم سغىا تحت سيخ ديلع درف | ىامتوفحن قانا لاقي منماوغعلا

 -لاؤسلاودرلوف للا هوت ادع لجر سطع متمرح

 لجرلا نع لاوسلاف ةغلابما ةوافتحلا | عنا لاقف ثلثقوفملس و ملا ةيلعإ

 ةيئامزشلا ةموماختيانعلاد| م (نمةغاتمثل نا "نم لوقي توغحا

 | -ةوافحالا ارككتبلعددد نس ةانعلب سوقحة اور

 | تاهت فاست زل ةح قت وقشار مذاق تح

 -نصالكببم | | رهظلا »شي عرطبلا
 هعذاتملاومالكل لذ ءارصقتسا لاء اف مت | (سايعنيزلا تيتكةقيلخ ثيدحف

 مالعل اؤمعزان لجرت اشاحز وجتااحه | فيجد وتس ويوم كحل

 -م؟راموا لجاتاج ا ع هناودسب عا

 43100 هج|1 ذا لجرلا تيغحا ةيتغع توك لاب عجم ءافماما

 ىجفرغحا تدك تح عااوسلا تمال | ربل اف ةخلابمامةعيوهنيقو هلع
 "اا ويفتاة قلن قعر مقتسام ظ للىش ! ميجا ءازغاب ىورو جوويضماو د

 يافا لا سافل دي تئلاه |



 نآسللاهقن > مين نإ

 ىغل لف :فلابلا نملقن» وحق زلاو
 بيزنبإللا ثيرازل مرعق ىف :فلابهاملا

 ىلا ١ افعاو براول ا ءافحابرما مد

 ةدامزماتغيص نيتملكلأعتساب لهات
 ند اضتم نيم ىبغمذ ةدحاو

 خال ذو ءافحا نالذ لوقىف لاقي

 كترايمؤ حلاوهركم أم كب قزلا ذا | ثيفح عمد يكل ب تيصول اف ميلا
 صون ىا ىلا قلم

 جرخا ا اكل وقي منا نا ضيدحلا -هماركا ف ةغلابلا
 نييعسالئعسا ةئأرم لك نمت ل وفيخ :”نلارملاواماركالاف دخل ايما زمؤقن بريل وقيف ثابرذ نمش: ببصن عدا ريض واب ديلا
 تيا اتوا ول الاقل ْ ملاك مركإ عم كب طا

 صشبلا ءافحا نم أنلص وس ١ ىلا لعيب
 ةساركلا ىف غلابصربى نفح دبلن
 يشأ وذ لص وتس ١ لكد | ارانككهلصاز سلا ءاقللاومالكلا هيلا

 - هلأ حنعلا وسلا روشو لدص نا تلا ثيانحرتمو

 ردح لب ناكر نا هن وق ف جاجزلا نق افصوأ طأرا ىلا ءنيبب قش وا ةاصح

 قست اف ةفلابلالصعلا | (سانئلالاف ائلابم ءلصا يطل هانعم
 هعنم افَح ةوفحي ريغ لك نم نأفح

 - للاع ىلا هج لان
 لعل ةأفحاو ةاطع ا! فحم اقحو بمال فب نال ىنحعمع اللا

 ماو حا تجاح قماؤا ذا ةوافح دالؤرفحا: يللا سد در لاوسلا فيحاو

 نع حاولا ثمب 3 5585 ١

 ةيافحو ةدافج وة واف حلجرلاب فَح
 كيفال مدارك يق غلاب فظحاومب نجحت و

 ةريكب الرضاحلاوا ئغاوا مرقلا ةقد
 ىثلاا ىف_ غلاب اذ الجرلا ناك ىشملا
 رانكزجلةن مث اذحلا ثن لم هنمرثككو
 ماركا( ذرانكاي ديو

. 
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 هش عاما واَوفغح ميرا انغح
 ذا < الل 222 ب م ل م ل يمس سس سس



 ما تاسألامقذ

 غ وأهبف دو تئفطو كدكساوبُخ و

 ًاهنالصالاهنرخا انا هتيبخاو رباخ

 نلا أ ماخ ل عنالو تخ نم هاجر فا -تمتذلاو ترتتسا

 :دراحرئاذ مخمل ةزثكسم هام دق تقدأ |ريْعَس ئه دز سيح للاسر

 [ضكررمذث دال ةقرل صال فحلا نيبإ ماكان حم ليف و اهربط نكس هانعم لبق

 همدق فل عف العم كلا قن رمت ىثملا ظ وبك نااوداراو وبخت نااونمت |

 - ةقرلا عضومرتنال اهدابخزمدناكرمطا هلصاو تيل بالا

 كا زاككمنالو كهرب ىذثملا افلا | كا ذاب تيس [هزيف نكرت برعلا نا
 ملقلا دلج باهذ ل لوضشوثملا ظ -اهبفام ىراون اهنال

 كخريغي ناكأ ذاق ح حب جلا قيأ | نهرتتسا_مفكقسا :ينإبعااذ هتبح

 نسرفدا لرقل ادق خاور عن الو ظ -ايخ نمبرق لعل سد

 ليقاشق تح يملا نم راحل وريعبلا دود هةفص مم
 قحىشم يحومف افح حف د !كديبافع نم خوخأب رفد دصما

 ىكوت ٌشاافحاو اًديدش فَح فَع واءانعم كيل صالاو يزحملا برق ءانجلاب

 558 و قووافعحلا نمعأ | اذاداشمالا حي رلا تفع نم ةلازالاو |

 افحادابببجالذ ايف اج وشنت ناءافحالا .| ايفان شلاوطغي ثيدوابزتخو(يتسرد
 . -افحلالاتحزؤ ىلكتلاملصا| اك دوهو هرقلا لج ضجه ذ ىلا

 ءةليلعرلكي ناو صغم[غملا جاجزلا ١ ناكرشاملاةعفلاهمدقلا :قراوملا

 دام دقلا خر تندح لئلا ةزز

 تاحومهف اًدح فَح رفا اوا تنزلا

 - ضعبلا © اهناكنعخو

 ةوفجاو ةّوعع ا نيب كفاح ممضعب لاق
 ىئن”#ل كل لا وهو اةيامِجلاو ةَقِلاَو

5 

 - هتمبا »تييفح لجرلا فخ



 نأسللا هّقذ سا م
 مس سسسسلل

 ل ) ١

 ردع و دو سلس نزع - نجلا ىا ظ

 | رشا نكمت هاطخ اترراذقنم تناكا ذاوأ تاننسالد لإ البا يس نحب اك :ييفاخ ضدا ١

 أر نا دع تلا خلد ضرالكلاهتطوأ ميحانج ذأ طلاممضاذا تاشيد اولا

 | -اكادداواقاددا | عمو نايفس ىإ ثيدحْؤ تيفخ |

 ظ أايخ ارريغصننا هيدي سشلاّايف اخ لطم رخ

 0 "لا واؤخ نم خذ وخأم شر ضد للصم 0 اكل نيلي قاولاإ رافعسلىفاوخل ١

 تاي ناكءابخ ءامخلا تع هزتساا ريف ْ -رتسار كلل ذي دي
 - هيراويوميف نمأ ايكاه نيج ةفئلم :ضيغ ةيفخلا

 ري 1 8

 وهو :يبطلالا لحاو نبال( ن م ءابنجلا| صيغ طركحل اذ تدفخ ف ومني رع

 |نرم نوكيالو ىوصوارب سم نا6 أما رتتسفأس ب ىع ىسالا يؤ نض ةفئل

 خام وز:ثالثوا نب دوق ع وهورعش -كلأنض

 صيبضقلا نما نه تيبوهف كل ذأ | اهجام ءاذز معقل ارثبل ا جيفخلا

 ايلاف ابن العتسيدق لاعتسالكى | ١ -افيعضاقرب قرباذا قربلا فخ
 |ءلابخ ل هنا يدحلا نمو نكاسلا و -هؤفيفخ عرمرم نطبلا غخياجد
 دع رم نينو وق 7 اذا كال ذة مالك صض و ىاا زحل وب

 1 مش أبي هناكزمطا ءاب || ضىئئكتمرعإنيعا 2 فداص هرهظ

 هس لع تينت و ةينجو ءابج تيبخا| لاق اهنملا لاذ ىاءازنحلا حرب ليق
 - هيف تاخد تبصنء يبس امتبصن أ - دوج ل والو

 مصاص همس مح

 نسل لف قيعشلاو ةربلا ءاشنع ءابخل |١ 8 ارملا نم نسح اذا برعلارضعب لأ

 - لثملا خا ,خالكو ءءاكرونلاءابح وأ | اىقوص ىنعي اهرتاس نسح | هاينفخ

 اًوخونع ةسحلاو برلاوداتملا تبخ ظ نيا ذا هبال ضرالاا هي طورتاو



 تاسالا قف
 000 حل حل

 تنكر رترحت تم رقت لا ديكلا جرف ا |

 !كرطتحاو سشثتش امث نسق سنا قخ

 2 سح ةيديق بما

 -ترمهظادا
 ظ -هنملعشاكاضذ ئانل انها

 | -ةتمجيزهاسا تملا تيفتخلا

 . جملا ناك هجر زيققس شا بتل ل وغتخلا
 منسلا حاد, د ني لع ثيدح ىف ةَّيننَم

 ديلمطقن اكو :يفؤمخسمل ار يلا عطفك كنا

 آسلا دير: يضؤقسل ابد هود يلعتسملا|

 (بصاخلا لي :يلعتسملاي وش ًأينلاو
 ا يهاتعم ىنمكهاتلاو

 افننغ يفت عوفتخملا نع ثيدحلا

 راتتسالورتخالىجوش وهضاشلا |

 - ةيفخذاف يرن

 ةناىف انيم قدا نم ثري روللا مه

 افق قافشالوقاملتد
 انرسس كلم ابنلا

 داك هةيئوك ا تعاسلا تاطم ؤلتلا 3

 -اهييرا 0 ا

 ص م مسا ب دي عص حسسل مص ١

 - كماكرأت

 ىابينخا
 - فا ئخ

 -يضاظ ىاراملاب برآسو| اقام

 مسي

 -اّرس ىااٌيِفَخ تيفل
 -ةينالعلارضيقن ةيفاذلا

 ظ ٍهقاعملالع ةوهش كلاب + ةيفخو ايفخهلعفا

 كلنانكو ىراوتوزتتساهيمففقسا

 هدم ءاجرت دفنخ يلع تناك هتخا

 يراسل! يو كرر

 | ذادتطابزآسلا ل هاظلا فت اراهتلاب

 ا الط معتق

 -هيرولعل نا ىيغ نمملتف ةمد فدخا|

 ,ىذ لع س ةولاملسلف ادد عاوز

 -ءاؤخؤاّيشرتسام لك د هب ميفذتف
 ىركلا ةيطخاو نكي دوملا ةيفخا

 عل قلع اهدا كاك ةيففلالو كيم

 م ءاففملا

 ناتسإو اانع نعخك ةريغا شي دح ىف
 تنشالازش رجلا فان !اهع كلاس ن

 نجلا م ندبلا ف فخم ةينانخل
 وهو د س ك5 ةمفحاي ا

 هوم قا م ياس ظ



 نامسللا هقف ١ نعت

 أ كرم هاءنع للاعب هللا ضرد3ة ىلإ | |دالبلا ىنماوفعلاو تيهزالا لاق اانا انك ٌْ 0 5006 ب

 فلان دكلأب وقل اوغعونيناتا| ميقرحالشالم”كىنلاوفعل لتمر وصقم
 -8 وع قنالاو ريش تب الا قضت ل طميدمدلاضدانم عطقا ردا شيدرجملا خِه

 افغب | اوفورثايفدحاكس ملام ىاافعناكام
 لايقلاو انعم خام يفرراسم 0 > ء ًافصاذا وغحي ْىَتلا انفع نم
 ووكشلا مزاللارتسلإوذ وحن امين أعم نم“ اةنيعاطنم نيرو تيدضافد
 ٌلااؤخلضلا كلطقن راوولالا لا هلق 1 اعلا داؤعلاو فعلا و وفعلا وغلا

 رهظ ١ وعخئثنااذحو ملل اًفخ واوْفَخ | 2 -:قالعاور النجا هرصقي

 مريخ او هرهظ اي واخ يذلا فخ (يسكيةواؤعلاو رولا لو بياحملا نو
 ظ نم نم رخآا ذاراؤلارطملا خلاق يعاين بإن ع أب زييعب ناتاكأ نيبعل
 اكقدوق ىقيسترتساو هتان نثم ةوغع الث و وضع لاقي ديزوإ

 هولا ا هينخأ ذاكطيت عامان لإ ذكواضيا سيح اوشا وهو لاق ةطرف
 مو يقخو تلكم يغخا ىلا تييفخ نلسلا وهو باظلا مهجرتئبظلاو هلك
 وعيعوو صوم مسلعا الو لاقرجلا ءاتفا وفعلا دي زون
 -دعرفدأ هظالاو لصالا | ىنعب رقم اواو برعلا الك ميمتف
 ىنف يش ةءقكو رنرتس ىثلا تيفخا| | ةوفعدا خيخ ءانبلا از ثبروقم فرح
 ظ -ايأفغ لع عمجيو فاخ اولوقي نااوهركسيقل ٌةؤل ىف هلأق
 | _دودمم ءاؤحخ ْفْيَعر اكم يلع فيخ يااارب وركب مضوم قالا
 .؟اقخا ريؤيخُأ توصلا تيطخا ثيللا| دعا ولو لاق ءاممال/نا دحومي

 *_ _هزالا لاق غتخإمزاللا هلعفو
 - مدح” نزتس ا رثككلا



 يب نإ اس نآسللاهّقف

 : 8 ظ وهاجم |
 هللاضلا فعل تلاق ةاسما ثيدح ةنم وأ افلا واهيل يحتمل اهيف فيي مردقلا

 هللا لوس راكي بس تحتال امهنع ىلاعتنأ نمش يراها ماعطلا نم مضر ب ىذا تن 8

 -اهسمطةالىا ا هببكولسو يلع هنا دبع - ءيرث ِوظأ

 - لثلا لع كاه ءاؤع عرتاافع لمئرلاورب قارم زاك مرككه دنا دام

 0 رف وعود بارملا متفلاب افعل هربغ ومأعنللا ءافعو ءأفج ةدحاولا

 هلا لسع انك تع ىلاىتز هطافضو لافباكراغصلا تدزلادع ىذنل الزند ولا

 ل لسع ناكأ ذا لأق هناولسو ءيلع| ١ ةيكس وكت ىقح ةءافع لحاولا :شيرفلا

 لأ ءاضعلا اين رلا لعف كدون توقا اهنا ءاعلا رهف مهن لاقدةنيك

 - بيارثلا ءافعلا ميغو لربع ولا اه زمف تسيد ف ضذال(لاق ةيلصا ٠

 دااذازرك نب نإوغص ثيدحففلا | زها رككو قانمحلا نمي وف النع رتيلصا

 ءام ةيلع تبرش داطيغد تلكاف تعبأ | | ايفعاهريغصتو جد > ريع نمش
| 

 | سوردلاءاقعلاو ءافعلا ين سل لعفأ | ور دم ديك هيصاول

 |ثيمللالاقورثالباهذوكالهلاو | ١ -هسادرعش هتوف ءلجرلا# وَقِع
 ا 5 هو 7 1 . :

 ءافحلا ميلعو ءافعلا يغب بسلا ف لاقي ًافوحنورإبلا نقع واوغعي لزنملاافع

 ى وعي نلا نا كل ذو ءاّوعلا ش نلاوأ

 امامادراللا تلخاذانعاظلاش) ىلا جلهم
 5 5 ا ا .٠ امل ا

 ضرع اذا قف نملانا تبدع لف ددد دا يو كسول

 هناتزها ورعاك ناك ىفعارش ْ رص اف اعم نما
 نأَك كولامس) ١ةوؤو ءلوعملر ني يلع اقعد القرف دع هللا تع لافي | ظ

 ثءءاز مهر ملا فعاريشال نر 0 0 ا ظ

١ 

 ةأطوتمل قمل رضرالاوفعلا| ١ 1 اهمولاوه نحاع عه وعلو لح يطمع |



 ٠م
 هيلعيش دص د ثيدهل فولاطورثكأ
 . شوي ناوهو ىلا ءافعأب صارملسا
 اللا فعن مبدا وشل ضي الورشكيو
 يم ”تيفدعا لاقي دازورتكاذا
 هك نكي تلعف اذا نآتشل ”تيفعاو
 اند .تيفعاد انا متييفعو حاصملاغ وأ
 ْ - ثلإ نك مب تذنعذا ذا

 رهظر ع اة عو ل نسدد نعم ثالافع
 يفاعرضزاوو ريد ظغف لاطورتكس يعبلا

 قرا ةوفع هزنكورف فا هتدن عربا
 ضرس( تف ولتكن اكخ عرب مف :

 هدد: املا ةوفعو تاربلا أ ها ظغااذا

 دف ةرثكلا نم وهو .نم غمس ابق
 را امدشكربفلا فام ةان ثييللا
 تناك

 ماعلا تالف لع نالفافح لاقي ظ
 ادعوفمي نال لاقي هميلع اذان ١

 اديزي ىالئاسا كاوس ممم ديم
 الأم !)حاوفعلا يللا لاق اميينع د ةاطع

 اىأبو ىدوج او دايخ نت ك وفعو ببطاو

 هنوأىوع د متوازن كلنكو ميف بعت

 ناضالا عق ليآم ةوانعلاو ىدب |

 8 هرم

 كاسمللا مفك

 ظ هدا لكس قش : «ًاليملا ذاع أم ااغعدا
 امتفِعو باشلاوماعطلاو لاه ُِثع ٍ

 تك دمافصامو ا اركتتسككا 0

 : ١ ثيدح يف دا ضع و ميفعأ افع دقو

 .لاوماوغصأوا :ئبأل للاق هارحبزلا

 ١ دامت ترا ةوفعماورغبزلا لالف
 دأو أملا وفع نش 5و كانعلؤشتلا

 ا ايهالكو ريالا لذ ا1ةز:نقطنلا نع
 _ثيرولا الرب شا لتانلا و لاق ةغللا
 نضاو ةيراشلا نعؤ ضف أم ارلاوفعأ

 - يلع ةرحازعالد ةفلرينعإ
 دعي كضااذا هدسم ناكاي ئعكلاقي
 ظ 32 قرضح هنا مانتفلا

 ةنياسابنلا ؛لكنم نعل مب 5 5 وغعل
 0 قوفعو يف ”يعارلا لع لن همالأام

 نعمل ارتواقنعو هتدافعو يا

 ةىوفع ته ةلاقيبزثك فص لايت"

 نبا لاق قيخو نبل ا تبنلا نشا

0 

 :وراارمر سقلا ىق درب أم قاعلاو قص
 |قاعو :ديس نإالأق تريمتسااذا

 ةتيسسايي سس مصسس هلع



 تاآسللا قف

 -رنع تزواهي واهؤ ليثكت كرت

 ملطب, هأن اليفو دانا نوفع ةافع

 قضقلا وفعلاو وعملا وفعلاورفثءم

 فزلا نم كضفن بن نلا نغ وفعل ! نإ

 ةتمزاكاذا ةوفعي [م لع قاطاوث وفعن

 ظ -فآج تك ؤقلنب
 الار اح ورجر عيونك

 ترحلادالط اء ايبضالكىغّحلاو ٌةافعلاو

 كانوناي ىا كنوفعي نينلا مهل يقو

 منج اوءالا ةيفاعو كك لسعام توبلطي

 ٠0 ”ايضالقفعت كالذو ىاعرممت دحاو

 . | ةًافحاارتكوهو نايضالهيفتعتو

 لئارلا ذاعملا ورفع يشكو ريف اهلل يثكو

 - ٌكلط هلك كلذ ٌتاالدداولاو

 دال لكن م قزرلا بالط ديف اعلا
 آضراايحا نمشي نا ف قسيطلاو

 :مةيفأعلا تلكاامو هل ىف تيم

 ١ -عقدص هلوق

 رثي مني نماركد ىف ثي دعاة

 كلل نم تناقام نمح ١ لعابل ها

 مفاعل زهرحاول ليبعوب لاق ىفاوعلل

 مس.

 ذقف يلطي كءاج نملك وهو اع

 كافع دقو ىتعمو ىاعوىهفاقزروا| .

 -روكت نقلا ةافعرعجو ءاوفعي

 درس اتمام ثي سلا نه ىف يف اعلا

 ثيدح ىف كل ذ نأبس و لاق رمه ىيغ

 عل خد تااقةيراضدالا ثيمم١

 قاناورملس لع شا راصودالوسر
 داكماءلسما دس غنملانقخ لقت

 ملسم نمام لاّقذرل سم لب لتلك

 نملك يق اعز عدزب واأس خس ضي

 تن اماركرعبس وات اطوا :نادوانأسلا

 -ف3 لىص لك

 وفعو :لكسم سب اوفع لآملا ةاطع

 لاا: ىفاعلاوذقفنلا نعزضفي املأ

 0 0 عسا >6

 1 مالسو قهرس كرو !اوفصااوفعماكككردا

 ْ تل ضفإنو !افصوأفع امل ةرمزخلاقي

 ساضيا ةطعا ذاوغعبا ع لاعالكر يلع

 لأم نم وفعلا ق فنا اذا فعاواقح

 او ضكموقلاافعو كتمفن نعل ضافلا

 ى أك وفيلةيغورعشلاو تينلاافعو



 نلأسللا هقف م
 0 للا
 ةدعرطوقييو سانلا نع وقم تاوضلا 1 فعلا لاعن هلنإو قله نع

 لقط عاف د ةيفاعلا ثيل الاقو ادقف ا هتكرتف يوقع قيقسا نماكو |

 ظ ودفاع دا ءافاع لكقي؛ لبعلا نع ١ قث- ىراشالا نبا 10

 وه هقيقحلا رسما عضوم مضوي ما ا تنذاةكدعيظافعلا لق

 | 3 يشكر داصم نم ءأج نكو ةافاسنلا انتفع خبوق نوم رطل كنع لاحت

 قبالة يعاد تسع لفت خعاف هلع ايي يما

 افانيواهواغر تعم ىاعأن شمالا ظفلاَّو رغم ضمت اذ الك تضع
 ماعم حاؤأع ةرجنا عافعأ ريس نإ افاق موعد كرش 3 ال13 اوس ىنعتلا |

 م قالا هنزآ هاكر دنس ةيفانو / (كيما علال ادااغعلي زل ركمش

 هللا هؤصاوفعي ةنعافع اأو | | ماكل افعف ءافعزت الح ايرلا تفعدأ

 يش نلا نعوفع لعد و عأفعاو مع ادع. ىضدركيىإ تيرس ةاوفعأ

 رو ةافعاو أع أذ ماض اعملا ويف املا وفعل اها ولسا

 ىلا ذا بكطت ناءاؤعتسالاو كل ةبلطإ اهيا وغم ةأنغص وأم وهف وععل

 5 دع رفعت ناالرما كفلكي نم اوه تفاهة سعال نوفا

 . ىينع ةوا تعم موزيلا عخفعا اه ويلبوامقس نما هللا ميفاعيا

 8 اينكينت لقا روم صا نمل نمي عتشأ ردا كاف اع لقي ضرملا سضديئهصلاا

 تلق امك وعلا 00 اي ىالملا# لذعلا مرق ىلإ دايخ

 انجيلا د :بحو يون نلارت ا ون (ساننا نم كيف ادي نلف ةافاعما ماو

 (ضيلاد را رمو ايش لكك لقد بانعلا نم امدنهتخ كيني ىلا ثانم ميغ أعيو

 9 ساشا | ظ اهنعرطاذا ىردصي و كعب هين ف |

 غلا رمريلعافم ظلنبق دريفنع دااذاو
 ل 22 ت22 22292 0 و م مس سس وس سس يسع يع سس حا عويس منا هضم سب بس

 اهناكاب ةسواتت يلا



 نأ 2 30

 د رك

 أ غب 7-0 ارموذ نم ته بييضاو 5 عرظر

 ظ -ظقيتساف ري اهناك بهو

 وح ىيسا لمادا سماق قاما رلا تيشأأ

ْ 
 | .عيسو ةره مبشاو زها تيسلا به

 [نهانلرناورجسوفلا ءارضم ىاته هذا
 ٠ْ - قالي لان ةعف د هل تءاواذأ

١ 

 - ظقيسس |! ذارحخ أت -شأ بش ع
| 
 ا

 ك0

 يعمم لا اتي

 مقفاهد 0

 ادع تبدي ىاَدَح تيه نباو

 2111 9 ما

 | بد جاجرسبتل يتلا كره ة[ىقلا ايف كفا

 يع علا

 ادادا هاوأه ين هبال مزمل ها ظ

 الاغا كب جارد جيش | سس نا دافسلا
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 هل وا نخاءءالكلا عن أ اه اعراذا اذانيا

 نت أ ناو ليقتس اقيقو ةءا تبا

  وذلا فنا نملاعتاوهو دانا

 انا أمنع مد عض رع ربا يردحىف

 نايت نم اذانيتسا تفانتسي ى ا تفذأ|
 دعها ورب قتوواضق قاس ميىبس

 - ميش كلوخدو كرازنخا

 ٌتلعفو متأدتبلا ذا ثلا تفناناسا

 5 برقي تقدلول3ؤىاانن!ئشلا

 - فنعد تسمو هلواىشلا ثنا

 عيتب. ىلا ليال نم فُنؤملاو توما

 ب اتنك ىف و هلوا ىا لكرملا فئااهر

 ا -شرلا تعنا ةنمح نبا لع

 ذانلاو ىترملا تناتسه أنش لجد

 تناسللامّقث

 -ءالكلا ننادهلآم ربو

 كلاين وتس ىحلا ءارشلا نم مَدَوملا

 ص 1 دم ءْيتَكُم ةأرها لكقيواكو ا

 اذا ة أيل لاقيومحضوم ىقوتكملاركذ
 الع تهت وأ هج ولتش اذ ت

 تاوهثللا ىن انتلافا ىئشلا سجل ٌىشلا

 اذلاب ثينأو تعين ا نييللا نيدعلل لآقي

 -ةقالعلا ىرسدا
 0 هي يس

 كيتالاقي وزئبقىد نملوغت امكاذن ١

 ىللبق ىذ نمل وقنا ككينأ أى ذنم
 نع أما وذ هفنآب ءلعكو ليقتساعت

 ةريس نبا لأق مسِفلماو يزعلالا نبا
 هاغنإلعقرضوق لثم منا ىلنعو

 ؟كوز أ َلاَك دام ىلا حت لتقف جاجنزلا
 5 و لولذ ةعأس للان اذام ىا

 ذاتسا هلق نم اؤز عم وانم ب َيَقَي

 كس لعحاكن ب للاقو :ءانتبااذا تلا



 رس مل / تاسللا ف

 آريرت ىصي بعالا لوق نمو ءاوتساوأ | 4س ل اقف هيعللا ت شاخوبا لوعتسا
 1 م كرم 03 0
 ةقىليسل بنات أو ريحرِهَرِطَأ | را جقتسالاموقدصانت
 >5لقملاريسلا ىوتساكىوتساىتحا | كنيلادتيع دفا نم ٌتنُخا دقو

 لدحا اهيعريرمل مخلاب تف اة ضو دو . طف لوقياننا هرم دقم كسا
 ثيحو فرط و 5 لح لع + وق ولاءرلصا كل لقعالو أهدِلع تمضبق ع ا ها ىبا

 ةاعرلا نم اهمنايص كلاّيعاد نكي
 مكاو عرترلل ٍةضور لع قلطا

 لاقث كف ميلاغلاوبا جاتحاو اطوتول| مخ
 هللا اب ذ ىرت ٌّتعنأ

 دحااىعرب مل ءلاكج تاكا ذا ٌثعنا الك د ظ دشااو لعلاو لشلا َتعْذَأو سعي ءاج
 هما كلنكو ىالم نأ اكو | |ودعلا لٌراوشو لشلا تن 11نه لاقي
 ًاهيند نم جيزتسي مل ىقلا لا فناكو |ىناو و دش او هلوادريلا نعفاو

 ببيبسطلا نب دبع لات اهلبذ ئش | [نالفذ لمع نا |نرهو تبنا امل فا
 بزههلاؤود:تيّنُمَمفيناو ىفلضداو | |ريعيلا مخ ن١ ههيينخااملولكا
 | اهعرسا املا جالب كف! فواوق ابنَ ظ
 تعرسا|ذا تبنلا ين عضراواتابن | يشلازيفذأ لوك بكتلا ةالصلا ةفناو
 عيا عون طارق يؤم رحل هلصاتابلا| ”فغائوراذكهريتالانيالأق وأ دتسا
 كسلا! هرع مص ايلا نال تدابنفلا مغلي عا وورولا لاق د لآق ةزمشاا
 -تابنلاٍّة شكو هو دحا 5 ول اع سس دا | -ةنمردتي ةرصنمتل دان ليجلا تفاأ

 ضو مذ الك تئطوا ذا لم اككنّمعَتآ | |ننوهاو يش لكرم كل انوا
 ةَمعت ٌوُم ل انا هتغناو عرب مل ىذلا ردق لعد هرقم نفد ٌووريسو ىوسملا



 مل

 3 وكلا ونعنالا عض وف

 أن وة عجلا د كه رعم فلا فدا ٠

 فد ولا نافلا ىنالا مت بردلاوح أو
 | ىبس ثيدحق و قيغهنآسضالل نئنألا

 تاآسالارفف

1 

 2 ص ولا نأ ثيبدحلا

 ا

 اولا | تاكل اكن وتين ن ودها |

 عانت قويا نأ ناو دافنا نيف نا ميزو فناب نخيل ةولصلا ةشددحلا
 أ
 تيلصملا هول كل برم فارتالا نبا لاق
 | ب دالا نم عونوشو نأَد افاعر هب نا
 ةيانكا تويت اءاؤخإو ةروعلارتس ف

 باب :ةلضريالو لاق مصيقاككن عنا لأب |
 لمت 21باب نموه أامنإ وأ يرلاو بنكلا

 ظ - ساشا نم مثل ايلطو ءابيغ او

 - هيدا اان الب هنأ ؤ

 دوم لجرا

 ( 2 -تالالكمظعناذأودضعا
 | ربا ننال عير ةريطلا 5 الام 4

 اكعنالك خي د ةببط نونا ماش

 كيش كيج لرش دلع ايكنبالاقوأ

 ترك ةرعا مجوز ٠ ناو لش ل لقاها

 افوشراف وصداهتن جو هلاقذ اهتنأر

 - ةعضوم ق ةوكل .ثكلإ 3لكواذون|

9 
 تعز وهف ون اب قاس يطأ سيصل |
 وس نع م مس سم فقل

 "ت70 م هس يبوس دس دن ع ع م د1 حمم جمس دعم + وسم سم ب 9

 | ليقو ٌيعتوهف يت لم نار يعبلاو

 (نمناكتا دماطخلا عرقعى نلا
 0 عار هسا 0 صرت ب ه0

 عاتعت هن لذ ةمازحو ١5 لبواشاشخإ

 | مج ىلل عئسق زلنأق دفع _مدمب سل هنا| |

 - دآقنملولذوهفا لمجتا

 أذا 20000 يمس

 كل ذو فره و اداز نا ياذا ءامامفنا |

 نخر الكل لرضعي لاق هى ل3 لزناذا|

 ايفونالع بايذلا مق واذا بالك ّتأ

 ذ لبق ايبلطت ككل نكآم١تبنطوأ

 | -رداهلاباري ذوي فنالكو الكود

 هد ناك سا يتلا كك رط ليد تيناتلا

 أ

 ظ
 ا
ِْ 

 ظ سنقل و ١ ضب هنذعج ا خااكانب

 | يوغ
1 
/ 
 ٍإ

00 

 |,نع علا راو ىرحا و تطمع نذن

 اينو نرطاوب ق نانللا ناد

 (دةةيمتلعظضاوأهتنسا عنا ئذاوأ

 ام دج بم صسسس -- ممسعل ممم مح .- مسام ل محام وع اما 1
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 8 ع ل

 (نفهنم) را اسف داكصوم الق قوز ولا

 ا م يي صوم ١ ةطزموهو ةذاغ وعر افرطن فالق
 ىلا تلد ن مف راؤطالا ردم و لع نعتلا ١ راو غم لصم نافوطا ل بقو سولي

 -نتودها لف اه زغنب لوزياهب| | -اًمحاو كلبلطي تاللتجأ امل ةرانصقتلاو

 مةجي ام وهليق هرافظاك زعم و تعتلا| | نافوطلا أف ليلا داوس شل لقيا
 0 زين ةذالكو زيسولا نمرغظلا تحت | | >ارجلاو سانلا تو. ءبالب مناكرجالظ
 الان م نعيذأتلاك تلا نمد عيفتتلا نأ وطن كرر يأ وتلد اذا

 /. عيظنت دهر نقتاذالجرلاتفتا امس ىازم بيرت ىرغ دسم اتاي

 او ةفرلا عفت نعنع لما ل اقالطا صانه مونللق تيل ينل ٌتيط
 قولا يقول وم ملل تتختسا مكحا | | اًعيطفِطلاغلاصاط -صاخاظراعلا

 جماع نبتلا ل يق ونيتلا قاقدا غل فاطاوم ولا شكا ًفاطموا

 ظ ما قرثوت ةريغص بيو درتغتلا ظ مسفن لايك ا دعيطلاو تعيطلا

 ءاهفست تاك تيس ايضلام فوقك اطيل شمات

 لأني ى ذلاوهليقو ميضولا يالا اذه اص نة موقئارغع اقف عب هةيبلا شيع

 عيمض ولا ىس نيتاروا ةاش سابا | | ض داع نرعو ارجل رمد عيطوا عر إلذلا
 [سينم لا لقن مش هردق فز كانكأ | كصِمدحلافلعتس اثر وني لا ةيطا صاد ظ
 ١ م افيط_فوطيو طي ىاط لاقي ن اطيشلا
 كعدالأ وط نمو رارصملاب مش فئاطوف اذوط
 : الازم سخي ايئاذاَث وص كير دعم / اداوسؤايطلا - مكانا ةاريلايخا

 هوو نايل يللا نافوطنم سس قوه عمنالا قالطاو نذل و عفا لثم

 هنالرقشلا هيفشملا قالط نوت فمما | [ىمديقأب ىافطلا ذا جراما قتلا وعجل لا



 م

 ->لييعلا نم عرج فد اطلاّمقرغ اال _كفطلاوؤوطلا داتا هعإمل دانهوءاملا| .

 لذا كوبا اق  ئنلارمىطقلافئاطلا

 انقاؤطلاي ىنع) بة مرنم تكئاوطدلع وثجملا مقت

 -لجرالا ئ ديالا حاونلا

 ءنوكل ةيسلا تو دأمرس وقلا نم عتاوطلا
 كاظ اواذوط ىوطي فاط فرط

 اهذلايفزصالكزاربلا كهذو طوخت قايل
 ذووهلاو طنا -ةرودؤ نكيرل ناو

 اهدمو اشو زعى انتا ىانتيالتببدححلا

 ظ - طتاذلادنعو ١اقوططعريت دع

 وهوركرح/ ربط صيال سابع نإ ثيدعف

 | ماضادعب كل رعاكم ىدطلا مفادي
 قةيعاطجرم جزين لوا اقر ماك

 ةينضوعم اة مضااذاقأ ٠
 فاطيساطا لاقذ نعال نادازااًقوطأ .

 ظ - مقدجؤلاب قلااذاًدايطا

 اضع( سطل شيبو أمي هل ب ارق وعلا

 قيلااهلعلش اللا قوف طن تيكر مج

 تأسالاقق
 اس اصل ل

 اورج 9 يلع كرب لطي بتخ ىوظلا

 انكطد نه لاني نا ولك مبحاصو ىاوطا

 مقال ىلار دا !نبقر ماتم تبق ما طي ةتبقد

 ىرداالكاقيأبر كقمقلا دطونّدِقلاَؤ وطلا

 نيادوشلا ست اطلاو طل .ةتالعلا

 .دسايدلا غ قبلا لوحرددي

 2 راكزكوطني راما نذر

 تونا اذ ىطلا لق ومترتكرمقرغنوذلا

 صانع رشاج ورث طل كلاخال وق لظعلا

 ف وطيور ثري أل[ صار ودر> تم اىلسكلا

 ماوم ث- واف طل ارم ىالعادوءاملا ىف

 ظ تريح ورعلافر وضع اذ ا؟ ةلاغلاذ

 ؤقلطا ل وحاو قزحارفلا اطاخا> ككل ذ معي
 اوغلايمت لحام شنهو نلا ءاذل الكداف وطنا
 ْ .نداكم ليرى ذلا ءاملاءلع عونفل طاخ يف

 اقرعي ىدلايلا ذل )اطل ادعاضبإ كوقلطاو

 اناذوطلا انه شم ضفب ثيحو مترثكنم

 وقتلطاز اوما ثان الك صرساوملالكجرثكلل
 صاعلا ني ورشي ص مظعنا موملالع

 اًناذوطوا اجر الامال 7لاقف ةفعاطلاركذ



 اتناكشيدعلا ف 13 قِظ تيبلاب هوت
 ظ لوقت نايرع مهو تيبلابهوطن قاوم

 | انهااق أحرف لعل عجب ةاوطت ريع نم

 كاىطنأ ذ ىا١ ىاضللا فنح

 ابوشلا وه لاق ءانإل كب ميضعإ ةاورو

 !تىككنا ذوي هلآق مب كاطي ىذلا|
 تييساهاوروعلاب شيدم ئتاطلااددصم

 اهلوح اون اوناك ىذلا ططاحلل اقوئ اط

 | مياه ونسى ذلا اي قسما :نيلهاجيل ىف
 اتيتاتفص :فص|رتم ؟ريقانع بيبز قت اطلا

 اكْوَطَد مياصأ تائاطلإلا بوسنم ناكا

 ل ٌتيَطو فتاطو ا

 ناك قس نيفختل ادع ةىيخاكا

 ظ - هيرمل او هل وح ىأط ناطيشلا

 نم طتاط مبسم اذاز زب زعلا لسنتلا 2

 قالا ءاذلالاق نييطو ناطيشلا
 ا لايغاكتاكأم وهوءاوس نييطلاو

 -كتابردلي ئشلاو|

 وجم اهب فاطا

 نم اط مرسم | ذا ىلا عت ملوث ىف دهاجت

 5 نيبطلا ئصنموبا لا ةيضغلا اذ

 دليل
 0 ا ل ع ع سس سس

 ١ ار كب وو 0 حسم 711

 ١ نعيط يضغلل ليش و نوجا بدرعلا مالك

 .ءملقعلاز 005 ن ونحنا ةروص خسوح

 (ساوس م رصبلامنضي موش لك يللالاق

 | دالبلا#_ ىاط يطوهف ناطيغلا

 ملصاايفدا راس ىكوُطو اًاَوطتواَق يطأ

 راس كيلإقن مراد

 متل ناطلا زاب نساعلا كيما
 ارحمنا "ثيلألاو مددغلا نوف اوطلا

 ناااق نيكلأهلا لع نوخوطي

 (تيبلا ثددافاوطلا مع امنا ةغلخا ٠

 ظ ةمحبأ الل وفا تيبلاملخ نمىا
 ظ مدخلا ةأهلاخدلملا ظ

 ليرخلاف» منم ء زج سلم وذ 0

 سم ةفئاطاعب وفيلو هزيزسلا

 لجااةقئاطلا دهاجتل اك نيننموملا| 0

 |!دعاول غلجرل للبقو لالالا دحاولا ظ

 سأنملا نم :فداط لاقي .قوذات ظ

 . |لا ةقرغلا هاصالينلا نم ىئاطوا

 دالبلاف_فوطنمت ةليبها نمل صعنن

 :جلا عم نعطترمل ناو ف ضلاؤعقاطامثا

ْ 
| 
 فزع يضعلاعزؤنتسا نمل قع 0

 ا



 نآسلا_ّقذ سوا

 انافوطوافوطمييوروقابصاطأ اها 7-2 ىارعسب رلا نم ةوافط

 - ةفِظلانم

 -2قالعلا ى.داا/لقملا دص وذ ّيفّطلا

 وي ادوزو مادام يصمم

 روك ل

 أ فطميوقلابسدام!310نسبعأ
 تارزرناذا هله ازن' ىاافط لاك

 | وفطال للرسم وسحن ا وفطلا نملقن نه

 ظ -لوقعملا

 (تجوطر
 ةطساويوط نم دوخام يرخهرصم

 رو دددلاذ نيفخئثاغطا ذاأغط

 ىاطاوصخ ان ل وراد ىااّضيا فاط

 هبرولا ىنعم اضيا م ولهتساو راسب

 طزصري رق وه خعمللا انهو ءبااقو

 موثللؤ مب كك ذ وكل ايامي ىاط
 احمد ناكانعي١ نعيط قة ركننسو

 آفغيط يطب لايخن !فاطلوقي
 اذ ىط ىوطي ةريغو

 !؟نعالانبا لشن ةريفط تاذىنعما

 -نىاوطلاريشكٌت اط نجرأ 5

 مياولزمءاجو رارتسا ىاطا دائاطموا |

 ْ رىهل وحراد اك
 ا

 .ه ”< ١

 مس ميلع# ل

 (ميلع تاطخ قيزمتلاف د الين هقيط

 لاقي وثوُماَن رهو تكبر نم ىتاط
 تالق و5 ىف ءارغلا لاق و تاطاضيإ

 ىث اطلا نوكيالل اق نت 'طاهيلع
 هيرملكت ل قو اداهن توكياكو البلل

 سب واّماهت مب تفط توقيف برعلا
 ريتال اسناد فاط ده نلبي .ىعضوم

 اول واثوط ىوطي ثلا لوح فاط

 ىنعمب نإك سى اطتساو َفَوَطْنو

 ىاك قلك فاط ىالجرلا ىّوطت

 كفاطاو تيبلاب فاط نها وطلازنكا

 - دل وحراد يلع

 -تبعكلا لوح فأطملا عض وم ىأّطملا



 ةبحادي دادا] يق و تعفترا ثرهظو

 :مواحي يدع ميشو مج طعةيفاطلا | جيشا نارطا
 كخهلؤنو واعي العامل نمقاطلا| | ىشم أعم ىثم ةينلبعل اف تَط
 -ءاىلاس ازا (دسعوه ةيصلاك ةبراقتملا تاوطخأب

 مناكلامرلاورمككك )جرح ولاروثلا[فط | | ةنهحلا طف كو ع نم بيرق س ونيسغ

 -ىفاطلا كيساكرهظف اهالع| | _يغط -ضاف :ضايرسل اف تعط
 ضرالال ع_ٌتكْحاَذاوفطي ىظلا عه | (- ىف فط - نوط ةينأي سس اف نعفط
 نزولا ةفخ نمزقن ةودع لتشاو ميال إن طقط - شل بوذا للا لآ

 -رهسلا ةفخىلا ظ -ءالارغرغ

 اهمذو كقلالب ذ نم افطأم ةوانفطلا (افط)
 ادملاواعياركقرللا جو كحول ت اهنا |اواعج طن م ذوخأم ىترقريدصما
 -ءأملا محو لع ؤاطلا قنآهيبعم اهادأسقان سعاضملا

 دودست ادمفلاب 0 ظ 6 كيسلا نع اطلا نال خالكنم

 ةوافطلازم رخام كو اًهطلاءارغلا يسار ناكاذا نسخ لا بيق

120111116 | 00000 

 كانك االوجولا ةدارلا ةداقطلا نطو اوف اوغطي ألا ق وذ يشن فط
 مهسرلا نم أييلع افط آمر لقلا ةءاؤط كذا ثيىىلا ا بسرب مل والع عهرط

 ملام |ةر ١ لع ةوافطلالوقدط١ ةيفاط ضع منيع نأكل أقف لاجألا

 ملا," مثلاجو وغطت ىرعذ ىفاضالا لاقف قيضفت نعرس | بعااوب سس و ظ
 ردقلاةواّعطكا |تورخسق ىئلازءرحن اصلا نمزايذاطلا

 ًأتبص١ لآقيو قيقرلاتينلاةوغطلا | [تاننف بعارم اههتاوخا تن لح نع -و 3 2 7 إ هيد 6 .
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 مسا(

 سصقنو نزولاو نيكل ل3 سل !فيفطتلا
 -_ةرابص لا عآلم اكناوهولايكما

 ىجنملا ناركذ نيجرتنباشيددحُو
 لينا نيب ٌقُيَسملس وريلع ادص

 سانلا تقيض نائم وب اّصدآف تنك
 قير ذ ىنب سوس سرفل ا َتعلقح

 نيبعو للة لميس ئوأسي داكىق

 !ىواس داك تح بثت نمرغلا نوعي
 عضىم نالغب ٌتيفْفَط لاقي نسل

 هي هتب ذاجو هيلا هتعف دىالنكأ

 بث نلاوه و ناؤط ءازا لبق هنموا

 هنمو لآيكلا لعاىوأسو خاتم نا

 ىلامة هل وام أذ ليككلف نيفطتللا

 تأسألا هوك

 عفا ءشلا كنا نيلادلايكد لذ قري
 وهدكتلا لكن م نخااثاو نعيعطلا

 ماذا هل وقب لجو زعّقسف لقو باج

 0 حس هش ودز5وأ

 عا و ضرر عشب دح ىف ماجاك افّلشلا
 م ولص نع كسملم لجرل لاق

 اها وعدل لة فادنع هلركذذ

 ظن 3 ص021
 اريلكفَط دقي نقذلاففطلا عرمقنلاو

 سيسخلا نيفطلا #ليلاقلا َتَيِفَطلا ظ
 ١ -مالعافط ظاولا فطرشيقتغا نادلا

 مالا هابقو ناجوا لك ةفطغطلا
 نسكلا و رطنم ٌقءامىهليقو

  اهعجبو :ذؤمفطفطلا بيناتلا| | ٌضصقن فيفطللا ليقف نيقفطملل لبو
 دقو نزووا ليكى ءيحاص هب 5 1

 الذ قادادنقم لا مجريل صقنلا توك

 ظ ربيسسلا يشلاب سالو افيفطت سا
 مصد تح :مصلا قالطا لع اؤغطم

 لكريم برع ضعي لاق نطافط

 ونا ةمضولاو ةَألارمحوبل
 (ةىلولا هلك يد الكو الوشلا و لقلاو ظ

 نع تاو هلام دعبل اوففطلا يمس اون لل اذ شح نسل أح ىا

 لاق نا يملا و لايكلاتوصقني نينلا
 راكب الر راك عفطم لع فل ليش أ فاو

 انك 2011111

 -هباههنفميلع ل مشا
 لدا 6س[ ديطرل ان ذاطفطلا



 ارح تاآسلله قف

 ضقت هحاو ةلوننم نحاو بال ا رسكلاو قفلابرما وو ك وكنا مايوم
 اسقن عش ندا تلانئراغ نعرصاقتلاو 5 عرابصا الهام

 كوع خلسرل ىنلاليكلاب

 ملل أب سيل لضافتلا نا ىمملعامت 11 اب و وسلا

 -ى وغتل اب نكد ١ | هليك«باكو هالعا نغوي نا تيفطتل

 ها داو مك د تيدس ل ظ - نآأؤطومهت

 ضعب نموكضعب بيرق كلك ى اجا دصلاب ةنهشلملا هنأ فيوم اع هك

 ىوّقنل ابالللحا لع ل ضف نعاس دلك يكتف هب هف نحل ةسضِخحدب هأتأف

 ةليلخ هتانم نم يرق كان سم» كالا ارالعىامدقلا هَفْتَو ثتافهدلا

 ا ءالل تمالا نم ءان ايا ب رقي نادال ظ ءاتاو هُمْفّفْط هنم لوقت و هادعتو

 .اذاكتت كوبلسملا هلوقاانه قدصيد تالفط ليقو مفافطألا غلب نفل

 ظ ظ اسم ْ - كآلما

 ءانالكبرقينالايكلا ف ميغطتا ' ةدطفطار 2 رلعام دنا ق5 و قع
 لايكلا تطان هلا وولتماككن م ةيلقاذا فافط ةلاّيكيل ٌكَطانهكاقي

 -ةتاهكا نكاقدوذل ليقانه هالعأئومألم

 | يس دسم اهي ملي أم اثءا نعي عْفَطَم يفوبالو
 عض ءانالاألم عرق ام ::فافطلاو اؤطلا

 ل تيملالا نع عداوس 0 ظ - ربك و باس نم

 دال يللا داوس يع | (يامعلا طر ء ايوب مكلكث تاق

 -ةقالعلا | لالخ لتي نابرقي ناوهو ألمت
 1 "ل /لقا هاطعااخالجرلاذعشاع باتارقرككغسا ريك الكنب لاق

 هس يييييسسس سس  سسسسسبسيبيب-ب-بيبي الم



 تأسألا هقف رس رس

 ع نضاسنا لي ىا قت زل نيطتاس ١ ريق ب تكس عد ةصاخ ضل ازيا
 ١ نرالمفطالاقيو نكموه قطا | | - ععض -دادذا_ىعاضت- ددعلا جطأ و 0 : :

 مسح م همس

 فعطلا و هعطقف هدم وان>اىارهصق | | -ليذ - توج - ميله اسم وقتي اخا
 قاعلفي دع بره زضاسم كيشاام| | لقفاعيقلا تقال وردا اكتاطلاداط
 هطش ىدلغلا ىطو كزجرم قتشم 0 -ةروكدملاذاعنذلا

38 | 
 رم للحاس ىطلاليقو هون دل كاذب | . «بعفط» ظ
 |ةيحأنب عضوم مسا تقّطلا ورانلا ءآتفو اذا باقعلا قد نم ذوخام عرفرلصما

 ٠ ٍِ ةقدكلا 1يجانجب نع لينال نارهط.ؤ ضرك ن ع اند

 مالسلا يلع نيسحاؤعص ثيدح ىف ظ ميداقيأمو وللاب صح قّسنيِح

 يلا ؤط هضالمب ىس طلاب لتقيدنا اطتساد كلك كثي قلص

 | ابيرقنثم نكموي ىرت تناكو تاغلا يباع ؟لددو يش لزيق ونكماو أيه وان د
 0 ضير بجيا خس عطلاو نم بول يهد نار واتم تاينعملاو نضويلا

 لتأ_بقلا دع هلسفن ضع شيردحفف 0 نفطتتس اودّطاو كل فطام 5

 ,برعلاضراد لا يطف ارض لحاامأ 00 كلل عغتر دام لش و كلكوشاام ىا

 هير ص كا قداءنخ لثمو برقواندامزش»
 ش6 كلاب -ايهئاص ىاق دتساوا

 يدم د فر اضجمؤجرلاربعانق باي ف قاسكلا لاق
 0 ريلاىوشا| | عدو دلوطام نخ منع رتحاح

 ةفاممنلابدخافكاو ثافطلاههوجلا مغ نكما ام ضد لف سلا و طتساامأ
 | 5 - لآيكلا هل نيفاذا نالغل نالف فط( ثيللا

 هذ افطوفافطو هؤفطو ٍُ 5 وص 1 - هات هنم فداك لتخ دارو

 ممم“ هاا ا ا ا ا 5-5 2 سس ل ا ا سم 0 قدما



 اا 00 يعين هب لاقي

 ريب م تأسللا شك

 كم نايم 5 دي يطلاو ىايعرمثلاقأ | رب أطلا نداع نم يف دأرتم ونديدا

 ىراوج حام رطلاوكق نقد بيارعالا 2077 ريس نبا ثبدح

  لاآفف بحعللا ت نيه نع نيبش س نفل ق ذاع ناكرتاداراانتاعا

 باح 5 دبرطلا و فايع ن .رمتضق | وهاد دب بيسي ى نطل قياكترظا

 9 وضخ شي لا وهن كانهف ظ ا ملوق ىف خيطبللو نص اكالا

 اس لات نبت ى ةيعسساو 4 لفاملاؤ ملاؤ::يله أى للعف لعفي تاكدنال

 1 لا ١ !ةفيعي دوووم

 ًايينذابتيلسكف ست ةار لة تغيسلا| .اهئاملاب سبتعن ناوضو ةرج
 | لاق نيترطلا وق ره اا كراج عضرتخ | د ظ د واو

 | ا كسا اةذايعلا نوكت ا

 / نبلل ا يقي ىهوفعلا اهاننكلو ىطهذالالاق اتيشرترل ناو س سحاب

 ظ نأقميف ادرك ت (كتمامدحي عرضلافلا ١ رباط ى ربنا وهوريطلا جز 0-0-
 هنا ى دنع يداوغ ى نلاو ترهزالا | لاقف ائيشرب مانا قيبطتيفابزغوا

 اهتراج نأ ةأتعمو ةفعلاال ةؤيعلا| اذاع دق داضبا :فايع تاي نيتك

 ذا وقيل نيترملاو 8 رمل اهعضرت - هفيجاريطلاا
 هقاعنا فال :فييعمعم نيللا جد انت نم نزيد رو عذر ضاق

 -ههرككد )نون كلا تطلاو:ةايعلا شيد 3و :نأيعلا شوا
 >شلرلاب يشع ةينزبعا ل3 ىوعأ (لوافتلا ةيطلارجذ د ظ

 - ىشغ - 1 مدداعربا ا اهزاوصا و اهنا فص واومسأب

 نعاض- فعض فأي انمسلا هس كانا فينكوط دز نكي يعط ةداع 8 '

 فص رمش - فل - ىوط-داز



 تأسللامّقْد يعم اهنا

 ظ ظ خب ا هّللاراو 2م مال يعلجس | هنبا نأ كس و ظ ظ (نقيبقحز ظ

 ةققد تَسلاق مزمز اهبرجت لج دزعأ ٠ ا اوربص نع نمذوخأم عرذر ند صم

 ليجالع اهثاو ارئاطا وأرف مهرج نمم| | ري هاركلا يفلصالاو وجا نعأضملا
 همي يسصص ) اذاخوفايعوافع رفاعي يذلا اَع

 ىزنلاوهأ نوه ىتاعلا ة نريعونإ لاق ظ ّض اشو ااًماعط يرشد ملك .ضوككن اق اعّيَعد

 تيشوضطعاكوم وحب وأما دع ددرغب : ب :نهارك لع يبلغ نق عريس نباماق 0

 ةينامعلا) عانعم ةقالعلا نموتغن دعا ظ - نعد اعوهف ظ

 - هنم نهود نا نكموداط| | ةداعتساو تاع تافّريعو توك رجد

 ليعمماما تيددح  هريثالكنإا لآق ١ «ليقعربا ويلا غفر بالكلل ىثابجلا
 ءاملالعاؤن اعاريطاو روم سلا يلع | ظ مموج تايداضلا بالكلا أت

 كر رعت وا عن ووعد بعكن ملكات
 نلت ةراكلا نناعلا

 ذأ هدي يسلم دعو 55 هنا لس يلع هللا لدجوبلا ثيدح

 (ةفيعلا ممالو ةفث ا مش عوق ولا ديرت | هه ملك اي ريلذ ى وشم قبضت

 2 تسااذارهطلا تفاع لاقي درعولا د - هشركل و ١ ىف وق مماعط سيل هالك

 لاق وعلا ل شاوعت يذدعأ | 2 -ناشطعوهومكرت ءادلا اع
 فهمت الع لاقي وخد <عبرطزالا ةضضسس

 اذيع 8 اطيل حانافيع 0 د ذاعارم : نع
 سنشرحلف

 هاربا ,كذ اجا هدسف 0



 يسطر نأسنا ةق

 أ نيلاتيقب ف - ثددعا طي دون| ماما

 كازك يف ايزلك بلحي ندع عرمشلا ظ يحرم تا 5
 نول وقي يهد ة ةأرطاهزاعتساف قافشلا أ ولهان ىنالكو نعمفحو كح لج ْ

 -ةغيشعلا هج تنم عزم نيهبكا

 ًاههيبلحا ىاانرهاي كتقأن احن لاقي | نبال فلز فيقع نيقو تلاد

 - لبا دعب ١ ذ .ةرجكلا ١

 عسي تماد نأفع يي فاقع سلو غلا قع نطع# را ظ

 ١ -هنافأقتغل هتاواومتك كا نوهاالشملا نع مو تينعزجي»

 | صعلازع: وألا كظرخت كا فاقشلال بق اةقيلا ام ون ىصوو لاق مهبك مهلا

 | هل عمتجن اهعرضفامرصقتي نادعبا لكس رثاوننيلورفت اذا ىاقفلا
 ًافيفخاق اوف تيللا | 0 جلا

 ظ دعندتلا ناي نا دؤانقعلا ءارشلا لاق ظ فقع وا طعتساو مدع تيب تَعدَك ٠ْ

 متت تناف ثلا بلع [ينغ ناك نمو لب اتناك.

 ظ ايلا قو ىبطلا نمت فعلا ..انعتعاو فعوتقعلا سلكت تفعتأ

 .ةقالعا دال "ةيقب ةفأنشلاو ُءقعلاو ةّقعلا نم
 ظ العلا هل هو عز وتلا لاقي ضمرلا ةذانملإزمذ ةرطلاف كيلا

 تط ذل 5 رغص ءاضيوا رج ليس مفحلا | ناثكأ قال قد داك يسصغلا ةعضرل |

 -ةقالعلا ىماالابجافازرالاكغ -لييقلا او عج فقال نعدوكي
 )ا -.ةينلبعل لف ععتدجوأ» فاعلا ]يق هتف ا فعلا رش لجرلا ىطعتا
 0 يشك داذ -درك- ا | أم دعب ؟ر,ضلاؤ يللا ميقب

 ال ال نم ْ
 هيلو ايا فعلنا ت2 .ىأو ومرتكأ



 نآسللامقف م رم

 ليعتسي ته نايمه اولا سعد | نهدي نم دع ليل كلاو دع وبالآق
 ى ذأتيو هدم رهتيو ةفاكدنع | تيلع الا ني نعرج ا نع مأنيبودام

 كل نكو أموركم ن وكي ةلاحم ْ ه كلل ذنافاةغ كل ذلاقيلأق

 اموركم ن وكي هنمع ّت وسم 5 فكلذ َتقاو كل ذ ناد

 ع لمي و لخغالاعىكلا ةّقِعلا| | هَبق او كل ذّنوأ دعاناتاو كل ذ
 تعي دين للاو يطا كاومرالا نع هنادعو كتفرت وردد او ٍبِفكاو

 فعرف ذامعو اخافع هافَعوتُقِعا تعنت .هحشوو مناي ١ لع ى

 نىفعتساو ىفعتد ىكى ١ُفَعو يلع كلل ذ درب ىسرافل اوُكّلِعَف

 ظ77710

 -هللامطعاو ظ سمدقد ام خو قاقتش

 ٍإ

 لاق ىلعت كرمسف 'حاكن نودجالا "

 موجوع دعنا ىلاثاسول

 لدا فِي ذ نودتسل زك ثيدحلا ل ةف وذ أيلا و قمح ال نيرعضا للبقو

 ىكلاوشو تازؤعلا بلط ىافعتس _راثوزلا ٌثهَعلا نووفايلاو دش لطلا

 سى ثلا نم لاؤسسلا ورم اردحلا نيع |ةيناي سلا وةينبعلا لامت دجوأم

 ْ تفع ظ ظ
 | ةهازنلاورهصلا ىافعتساكنيق 1 ْ 1 0

 كللأسا ىلا لها ثيردحلا ثم و ئتلزرعا أ نم ذوغام عغرفر ندعم
 0 ا رش 0



 نسا تايظادتن
 ا
 وهو ىلالقتسا يك وراق تحي( ناعم لقد

 دارمل حن أس( هب توص ذاتوص

 ع م
 | عمي ميصاوأو ن ذايازوس و نمل ص/[ليقو

 اند تال تكي 00 ماقتيك اذا

 ص عيصالاو أ

 - تف: ووو و

 هذ تلق اذا[ غيفات نالغب تفك

 ْ -مففاكدينعفات د كل أ

 50 3ع ثم .دعقل

 دعي دبا نيرهتأ خا لتع لاما

 2ضط1ذ111 ا

 : نم اع تاس مع وقر

 1 نك

 ظ ةهشئاعأيق نضج اج ا ملؤرصم

 اتمع هادو ا عا

 0 اناء نبع تمافذ قمل زربع

 |ثايخلغ» نخا نم كسفن قدح

 ماون ازد ه اك كذنو د

 تعطل كنك 2 ؤاسن 4 يو نا

 ١ |فايلاوه نزغر هع رييصاو مك

 ا يزسملانب هك لق امك

ٍ 208 

 2000 اا ا اا يبيابيببب 0 ز ز ز ة + 7 0000
 1 كا 0 محم حا كا

 تاأيإككمت دشلاو نا لرعس مريخا ىلا

 ب اهنوا -ِ 1

 م دهب مر 0

 ١ د نط تناريش كدا( جدا

 ف1 5 0

 نم ئإ لوقي ناوف نير دنباللق ظ

 -ِ رضوا برك ْ

 |ىزلاوشو ةَفْوْعَأ تالف ناك قيد

 ِكلْذأ ةرمارضعبل كل ةلوقي لازبالا

 كي ذ نام ضوقو هيما

 كس اره رركب رياشإو كاذ نه ردع ٠

 كإ ذة ففعت لع واج د ةتاواو ءتيبح

 -:لعفد وهو قلل ذ فعن لثم ظ

 بالكل يشب ق للأق تسرد يوسف ْ

 ا كا 1
 - هن اذ لو كلذ

 0 ار
 ل يبس وع ف هيفروويكتمل او

 ىفباتكلا زوجمس ضع فدان انكي وم

 -ءادملاة دايز بأي

4 

 و“ ّ

 اكد 1 0

0 



 تأامقف يم دال

 و 5 هرص لاقيامك اوصال يبشتلاهعأ | قتال هلوقف لاقو يصنلاو فلا 8

 اونلاب أ اذ تن وسفن كاب أيها

 ::وصأهلا ىلا بهذ نون قضفخ نمف

 انككضفخت ءبطنلاب الا ع انعم فعالا

 برعلادلأ 3 امككونونو تاوصال طغت ظ
 تنل يقرذ_درضلا وصل اهاط قلاط تحمس

 اهاذلاو كروىمنلا تبوصل ا 3 مل ىيمم

 ةفلث لعد أاوناقاوضغخو اونو
 لثنم نيذ رحم تاوصالرتك او تيرحا

 هضفخي ئذلا كلف نوع

 ايس نا لوكا كرهتم نالت يأ
 تاو دايم اشلا ةكرحملا نيرطضمأ
 0 | فا سمو نونا ضفنغ اههابشاوأ

 ارح دتاثملع تن ماذا رو نم ريفوقب

 8 تفاشي بالغ لمج ل وعت برعلاو لاق

 0 نأ 5 لوقن أنعم أه لجو جد نم

 | | اقفال فأل نلوقتال ب رعلا نعت
 أ اميصتا الاغا لاق نيئدأباكنهلأقو

 طال 20 ةناقب الك ءاع كل 0 ١

 الاقي اكمال ابسفد تال ف لأق نمو
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 | ةضفخ كل وا ؛لاقنم 9نيش امل ليد
1 
 ا
/ 

 ها امس ا

 ا
 ! اع

ْ 
: 

5 
ٌِ 
1 
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 00 0100 ل يا

 ويدي 1 را تليف 3 الات ا

 رف ونه تاو جالي كت ىلإ لقسم

 6 9 شلل به يلاط نال5 ةاغو ىف ١

 قتدزلق انعم( تاق و أو

 نب وتلا وهو فابن مذوخسأم عاب :

 ا لو زد رميسنل اباوتلان* ليلفلا وتل راما

 أ ككزن امج في ضوم عا

 00 هلق ىف ىيشقلا) -

ٍ 

 اهرمضاع ائيغ نقشات اي أ ايف 1

 1 رش ظلفت اكو مياددصا قضت

 رقثتب ةروهركيا نولوقي سانلاد

 | طقيونلل كوت ١نه لصاو هلى ١

 نيترو اطول دال

 ظ ايم لخلل وت قببانّشساواربك
 | لع هيوم هو يضل

 ١ رهيثالا نبا لاق لأ تأ اقو ةهزؤلأأ 1

 ظ 3 رمش أر نفيا هانممأ

 ش سدس :



 سس دع نآس هك

 ايايفوقت عزيزا ليزغتلا فو أو | لقاؤنا كلل فى هلاوتس جو
 اواو فاد داموا وتم هدم ةيوسب

 - لق و قدما تأ نم >فيفخ 6 | خاسلا نال مطعم ن وكي نانكمي

 ا دش كأم نيا نابع ظ لوقا انجن ثارجم اك هيدب كرش

 -ه] ىقوهو دحاد تب ىف | | تع قيفددسم ةبغ امعمبع ا

 ظ 8 7-0 0 ظ قدا بح ةفوفشماريطلا نال

 0 (يصخ ةكأ او تاو قاد ْ | هلق ام نمٌقَهو تحد دالواكاب

 (لعفلاءامسا نم ووو نوأأماىضج نبا ْ و

 ارماككل افا عل ومسفرجخاؤ ساهي ظ «ففاد |
 !سفأعب ءىاهذ ل لكقهب تضم الاد اوراس كودو

 واو ,ديلو أ لاق نجرلا | - فهيللاو نعسالاو اوجغلا لتع و

 'بازم هنكلو هيوبيسدنع أ دلع. د ع طاطا

 هلالكمثا تاعسلاقادل 2-5 | 1 فالكل يق وريف فذملا

 املثمب ل :فذو 28 فيرد لكم! اذا هنن ١« مانقنسا دنع تال خلاقير انام ْ

 ًأيعدو ايقسرعفب اك لهنل نمزعفب | ةىش قكدنع كل دليعتس ام يشد ةع

 وى هامل هك أد هلأ لاقي ارهوغوا 00 ا

 . ثلا نال ةلقلا تَفالاو ّن (ليقو

 2 ”لآقيو أ لاقا ذاافيفاتسعقأ (ق وسم تّذلاَو ىفالاب لدزب_ليدقلا

 | ومس مسبق اقم ركتتسمو هانعكااتعمو فا هع

 كل ذملع ةدايز عاطقا نبا | ةشعاهفو و نهضت: لك تاو ءاتنازسف

حكمضد: بنش | كيأو قاوٌتأو أو هل تأ هجواا
 كاف د

 ا ل 1 كما

 ادق كودك تيوتلاودلا

3 
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 0ىرفح نمدلعلا

4 

 ظ - ضعبب مضحل تكل 5١ ذا اه للج

 0 هتفغحا و افيفح تعي سلا َّعَح

 وهو نيرفحرل نوكي نا هع تلَحاذا
 او اذملاحاتحب نعيفح كانكومي رجئكود

 | هتشااذا لالا ىافخا توص كيغحلاو

 ا 5 55 5 0

 عمسوتح م تديغ تدتشااذا يزيغلا َنعَح
0 | 

 أ ازيغح هل

 اهامحاذا مفح ىتحرسرفلا ىرجا لاقي
 | يفح هل نوي حري د لارض ادع

 ليقوم يدبجاك ا راعمب افتح اكن ملحن
 مم اعنلا ناو نآفخلو هنييدمأىنشا نافح

 - ىنحم ىا سفن

 :ةربوانفجيوهو دماتلا رتاركلا ةفعلا
 اكّقَح نملشملا فو انوي نديطست ىا

 :مقح اب ماكتبلو كا دف َثَواَعْيالف | ةيموهوافيفح تعِجت دواسالانمىفناكو

 نأسللا قف

 سطع واازم له نم ىا فه وعالاقو

 توربو تحيه عمم الان طاحواانيلع

 لأق قعشلو ع و نعقي دم وفي ى ١

 ير لصا اغيفحرل مش يي عم
 هغخرفبر طلال عفياك توري وانيلع

 إ

 -ةراضملا نم ذازتشامل ناكاذا تورم

 هفافحو هفْفَحو كا ذىحيدع ءاج

 رمان فح لع وهو هنأياو ةنيح ىا ْ

 اعلا تالا رش و منم ةيحان ىا ظ

 ناكمذلا نر رزقت ناباكاو نجلا لع

 - نآمزلا رطل

 للازا -ظفح ل  ررينإ بحل ل3 نفح

 انيورذسخ لنعع بيرق - لسع - يوسلاب

 لوقا كرعونعمب :يبرعلا ل مح نم

 - تعح ةوحرت ىف ثا ينح دجا
 دوور ررتوخع "١ نب هام و



 هن يسن ٠ نآسللا هققن

 - اج

 هف أفح عيغو ءآملا غلب نافح ءانا
 رشلإرم اصلا لوحفب ام حالو

 تاع !لفس لف ىناارر للا اينما ظ

 -ةاعللاىلا| | لافي ندين الاكواد لك اي لل جرلا

 كاضخار قرع ناسللانم تافافحلا| | العا سبياذا دي سنا تفح

 11011 تلح لبق ةوطاب نمد زدت قناص ترف سوف طق

 مقرطا 2 -ةعيضلادع
 قف ووزع وح تتار ىحا هن قع ني ةيزكطو هنو ةفحأ ."

 ءاهريجغب تعا ةوردسلا نيب امك, | هّقحو اهتم َنَخا ةريلاَّنَح ءافحا

 وهو لاونملاريفحلا يره وجا رجس اهنع لب زتامهجو ةًارملا نمت وهف

 بوشل اةئاملا اهيلع لي ىتلا ةبشنغلا اكلدرم تشم شفتو ع ولابرعشل

 - نعللا عمم نيرلاريذ لصالا -2ف اف عشلا كل ذ مساو

 ةقرلاكهعمسش ىلا تبوص يفعل اهؤفحناعثلا نمطقس متن افلا لبق

 دانك اب اهلا وارتيمرلاوا رتاطلا نامطوا (سادفغح تثعثم :يوفلا تفح ةيغ

 توغو اغيفح نري مح تكا د من د |دثلاب رى قرسبو ثعش عيغو كأن

 واعمين ىذلا كلصاكل خعملاوهانها ادافاغحا - نيفحلا ناكل كاذزكا

 رش اطلا عيفح دنع .ىباشيأم| امهزبقو امشريغو ءاناككعرس رن انيبحأأ

 ةيمرلادو<لعقلطاو هيف عسامن | | ىابنأ بج لبعباافافحو هابناج

 -باهتلالاد| منافحت ايف اكربهلا انف اح ءيؤىص

 :+يضفيفع اوراط لعجا يح لكل ع قلنطا باج لع نانوكشبحو

 د سس



 نآسالا هقف مس ع 8

 يشن ان الأوب نييمس ليرد نبا لاق 2 ٌْ -_ :ولمصملا# هاركتا ل
 ميجنمرب طيبي ىلا هيذ لعاقلاب دبا | كفل ىك خرم بيرق ::نلبحل لذ َتَحَد

 بوثللا نال دنع كل نكس مهن اد

 0 قلن : ثقل | دوسللا لعترا-مسفل قيعبلا

| 

 ع ءاح مما تل نبا تعمو

 ةرتكالوكألا ةلق لقد :ا تقع ا - هخرف لع_رثاطلا|

 قخشا 0 كاد ياي سلا فيهو
 ْ ارم هدا ركام كورفد - يزن يح _نكسأ
 1 | - ةرضيب ظاطلامحر ١ - نضع تارت
 ٠ ايو يجد حاملا مانع ية: ةقحح ٌ

 انكم جاع امهفحأو لع قاطاو شم عيفخلا تودص كي هصادد سم ْ

 تق لحا ىا 2و أجماون ك١ ذا ني شم - نعمعلاو نيف دلاو فرلا

 لأي ادناكأ ذاو مييلع تغرفأورحهأ | وعفحو و فص تل اب م وقلا نعح

 .يوؤهتس اذنو مواعا ناك تال نكأ -_ واوث أطاو هياوق ناسحا

 ىززبلق لأم وا ءانم نم حّفح 5 نع ايجيطلا ٍتافَح يطوق نم دوخآب .
 .لك ءاهانعلضف تسال يلق سوق | | داضبا تف أطا كا! ذ تلعف !ذااه

 عر لك ىااولكا 5 فافحمأعطلا | شرعلا لوح نم”نبف اح ب

 - هيلا ا ١نقحدع هلَّنلَو 0 0 3 لاوعنس لا( نهى ل

 ديرب ةعباحلا اك كل غلاه فج أم لاقي مخ رفوف ركذلا له ١ ثيدحف ظ
 رى: وع أمو يحال وح نور وٍليورحهل نوت وطنى ا

 رشا ة رولا تأ عيل ١ ى افتح معيفتلل قكيرادو تأ اذان اطلا 9
 0م

 | / - مان الك تأ ملا ايف كرتون بوب تحب لعرلا



 رس سم ككآسللاهقف

 ز:ةالحلا يحاكي نعل نعيم ريض تيب رلا

 وفرح ظعو حاز ورثك ينل بعلا ث ُهَجَر

 برم ضداوأهتولعةيبارلا تو
7 5 

 اورو اة ق تونر دف ا

 انين

 رِما و ءايل واهلا تل نبا يرن ةروص ١ ابو يروي ءابو تي دو ىف يدلل نعانريخالا

 يعلا عصخ انا ءأي لدب ين لبعلا ت١ اتم دزش ذب ؟ل صا كام هيف ٌتاشن ايشالكأ

 ةضاربعلا ف ليقةينلبعلا ةماهلاب هيف
 ليو دازو زنكش عم يول عذ نم م د تييرت د .ةيبرتميسب د (اذ الخ َتَمَيَب 1

 ةيسرتم يبد : بن وهوجلا دس عك بة و
| 

 اع ابر عمايري نود

 امن -انن -ىندغا ريك ىتنا ١ يؤم لكل نه لاق هنو نغ امسك
 اهظاعت -مغترا -داذءابرلاو لاماآبد 2 از لوقو ىوحت و عمزلا ةرلولاك
 -ٌبرلاب وم ااضيا ٌكِيَرمو ىف

3 

 عافت الترعبكتلار تطأ تل لا لقت -ريكك
 غن ارطابلا كرس وسع !هاظلا نما | (قفسادننفلا دعا نيبآم مضلأب زييبزأكأ

 (تادر ١ ميامى وغلالصا هقايملالاة ونطبلا
 صخ اى كر نت و يتلا هييرق ميتال: يش هعرطب

 -ضولا ةمزاكلش ىتلا :ح 7 وأو عاؤترالك لإ نكت يمس نأىلا نم

 ةمحرلا شال يقو ةحرلاةذارلا | |لصا أ هانعمو اتيبوبدتةينانيسلاة |
 ةّفاد رو فئرو ثري هب َْأَزأ ارمسو -  بأهتلا- ةيصخ نؤقلا

 ىرلالاعت هللا تافص نم ةضارو ظ باعاؤتلمو
 ميلع فوطعلا 5 دايعل ميحرلا وهو | ؟توكتاكرع وزيد تيب لش ١ لجرلا ريب دأ
 قراو حرلا نعرصخارتذارلاومف طلاب | | -ةالعلا ثرسدام ويغني

 الزم قرات فارلاو جراذا أر هاد لطرف تنرلاك ساكو شعرتعاوجلاويرلا <
 ظ ععن لم حرلاو جفاركلا ف عقند اتاك 5 أ تملاو نععأ ضم لا داما دع
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 دامو داز كبروا دير وجرب تلااَحَر

 فو ودع نم نفاذ ؟يبرلا مج ةدايزلا هلصا متي تيا
 لدبلا لع اضيا |مرلاوهؤرّتديلا ايريلا انقا# ككاو خاب ايزلا دعما طارش سرتلاب
 واولار/لصاو تأآسرو تاوبر هتيتشتو - ةيبرتو بيبرتر يغنم

 لقي سرا لاد قارلا ناكضان كم وأ تدق لصلا ترو زي زعل للرد ند اف
 - ضرك نم ةوىطعنرملا ةيبارلا طع مزه ايرلا نخارنمو

 حاز لاملا ابدأ | ايدل مدهرلاو قر ايرلا ث لجرلا تي

 ةوايولاو 8 ويرِلاو غ ونرلاو ؤيرلاا (لاملااب خرم ةدايزلا ميفلصالاه :ةففن#
 متتراملكة واب ايرلاو ز:يبارلاو واب لاو ناويوتفاللل مغتزاو هاذ اذا

 وو مح و توا ءاذا هيلع .هضا وخد و 9 وسلاابَر

 -اهيعفرا ىاتمجلا ةّوشَر ضالة فص ف ل جزع لوقو فتاف

 ظ زعل اب ءابَو 1 كالذ ءاع نالؤل ليرد نبا 1 ام

 ل ّوْطلا نأيرعشسلا اخ ؛ لوط ى انما اًدوُحَد ودرب ابر علال يرضنلا وَ

 ركذل ايلوطلا نم ةيعنلاو نيل عم .(ةدكيزلاو خاقتن”ككىوخ تول نخا

 مكرل للظم هرلا نم ترش أم ىاورلا - ِوبَرلاب د دصلامك
 لهسا ه هاذ شا اهنم شاه )يغ رق ا اًمَيَتَرب مخ نيش
 انتل سس ةك ركن لاو ةكادك ىذا نم . ودرلاب لشبايرم ربي
 قا ئخابذ ميبارلاو ظلطعاو اهم 0 اذمدصرموملا نا مر طماع سدح

 املاف ةكنن ةبلادوجا تين كهإرشا ريبارلاب دارا يب ارايشتح كاارالامأيلا

 3 -س انلااهلزغي ةرثاكاو ريعتلاو ىجلاوهو ورلاانخا ىلا
 ا ؛ا يل غرطل ىااكّيرلا بعص لمح |ةيمتعذ رسم رضرعي ىلارسفنلازث اونو



 " نأسللامقذ

 ايذامعالا 5 بش نب .داكيالف قس

 شيع يرام هذ لمعف كرام شبع هك كد

 نأيزب د ٌذاوناَوءترثكو مت مطل
 7 رس 2 : ل
 ا

 ااا اور بف ا محوقنام ظ

 تى تدكنالشمؤأ

 تنك بينهتلا كو كر زا ناكر
 ص

 كلر ذأ فر نم خرا كإعط شت ىلا

 انقالعلا اب دارس راس او تش اسال

 فذ نالف دنع ل ناقي رجالا قؤلا |

 ةيكحنا#نفعلا ٌَيْلاَو ئارلا قولا

 د5 العلل وردا دال

 >ءأب نال أ تاواو زوعد اقفل

1 
 لف وضزشو ةيفيص ديك

 ةقالعلا كرد اال يقلا ف رعضخاا م١

 | | اهب قرعلاو ىاحملا ف سوح نرص تب

 | | تعضووكو نيزقتلل تن نآوكن يب د

 اس وول اذزيشكتلل
 نلوم ارملا 5

 ٍإ
 م يي م0

0 
 ظ

 | مات قمهط

 | يعتارنع ب ط َّحْوَع تن وك نا لوقب

 و١ نتاكب مزعل

 كا

 مسام

 (يرحلا؛لقلاب ضخ مف ةرثكلا لصالاف
 دعمنا اذ حلوو ابو لعالاو داوم

 حيطقل ليرت رث ارتقالعل لقرسداال كَ

 اداحاوالو ,ارليلا نمل يق و شحولا فب نمأ

 حاركلأقو ةزلكلا نم كل نكمل
 قنعلا نو ناك رقيلا ةعاجيربلا

 كو دادقملاة شك هس

 مرتلاب رقم لق داززصالكد از ورع

 -ةرعلا ىف ةدايزلا 2 قتقنمثا

 ا-دآس - مفترا- بر هاش ارا

 -ناكل افمأقا - ثكم - و - س

 م فو -دادزا _رثك_مظعمام دربك |

 'قعا تيت اخ رتهشا - تبطل

 ظ ةيبرثلاب رعجق داز نم ععلرا ضحك

 |سوم برا نالرس آسو دان شعم. و
 عرب كلا انالكت كك عع و دوش 1

 ىنعم 000 اضل

 باد طسأ لإ تقسسةرخام قرفددسا



 | ذا زتاطلا نا تيح فاخرالان م
 مح درطرالا مان د

 هر دشت طيخليقو مآ عساةّراب ولا
 الاف واهمج ضن ةرجابق وماهسلا

 | حادقلا ًاهيئلعبتىتلا فلسا

 أماهلااهف ن وكيان انكلاب ةهيبش

 !اهق مهد :نانكلاب ةهبش هلبقو

 ظ -ةقالعلا قرسد ١ ”كارسسل ارم أ ههد

 اثاطيملاو لهعلا بابرلاو ةبابرلا
 إ

 0 م م ع اح مصحح احا د صح م مح ص حس معسل 0 0

 نآسلاقذ ارم ذ

 بيسرلا ثبابرر وعلا ليقرنمو 6 ضورب هدَكَم هْدَشَمو ٌَرلا هين لعجأ

 |لهرعلا ب أبرلاو نهاعملا| | لص جم لس ابع فص قف بوبرم

 اهتداجاكرسانلا نم أهيحاص ع نخايإ رجع وا كلسم نم برا هِتعْلَص

 ةقالعلا ىدداالا سي لاوهورما نم زطي ام توما

 ل لبق س دلل نم ةقرفلا ميول .قاغاسج نا نال ىصواذاواّضيا
 يانرا ميجاو اهوخن وا كالا شع - 52 /ق مكه اوهنيق
 -كزنكلا نشل نكت يس تالوهملا شو تداعب كٌتابسَرْملا

 -كىولال[ن وسنرلا| (لسلاهلومتملا وه هكسعل كتيرا
 ءارلا تفي ماجن لزكلا ءاملا بيرل ةقيتلازماهف الك ُثابجَرملا تاذكو
 ئانلا نخا ينّعلا ليقو ءابلاوا |ليلديف بيد قَورِسغ: لاقي

 ظ هلو لفادنأب و مئارب أةطكمصق اذ معاضملا ةر غيص ل ظ

 اًيشرنم كرشملو هعيج هنابرب لبق (ببرق وه لكن مون نلا باي رالأ
 هناَثّرِب مالاعال لعق ١لاقبو

 منملت نحو رث (يطو هناثدحي ىلا

 هلدارايشلان ابد: د ةاش

 باير ميابط ند ءتيت١لاقيا
 دابُْس ناير دايثس بادر :هميابش

 .: اندحئ فكن مناق طا ديبعولا ١

 : ونالاقو هيلعم بكوكل انايَدوأ |
 عاج اءاولا مدصا

 51 برلا ةلزشع ,مذالل يخل ةبرلاا



 تاآسالاهقذ

 دقت | جدا ةامادبا بيدا بوينرللا

 | لجرلا لاقرب ثوبرت عمي وهو كىيبغ نم

 ظ - هيب رب و ميس ري ماك يادرمسفن

 اهبدرت هنال 5 يقنمدت اعلتنب لجرلا برا
 اهي يلكلا تدخ ا هيبرتو

 لو أه والك جوزلل أقياضيإ بيبرلا
 ان اكاذا لجرلا ماكل قي و ةىيغنم

 ةياروخعم كل ذو ةسرداهربيغنمدلو

 وهو لخاك تاّرلا ثيدعلا شو يبادو

 مير نم عاف مياوغو مادام جوز

 ثيدح ف و رمان لفكيردا ىامّكَرَي

 لجرلا جوزتي نامركي --
 اكرلاكممصا جوز فارما ىخعي هك ار 8 ها

 اك سيد ميبب ره

 | ا رلاومالكج وذ ٌتبارلاو هبزبرلا

 - تالا أرم ١

 ”يربصلا 5 تى قرمملا تب تبدإ

 اه :فايا ماك ب ابرد ايابدو

 0 كَ
39 5 

2 000 
 ف

 ايبرخلا يح ١م يت لوستت بيضا نك

1 

ّ : 

 او 3

 - 1 | حس قاطس قد س : ثريخ شيف رضخأ
 0 / | ا ٌ ْ ! | ا ْ ١ نق 2 يحس هدب يسم يوم رف حو ل ندب بص يم ع عع جم

 ساركزي

 اامتاو نا ةدآيأ ملا ةيكلا ىلقمت

 اهلامكو

| 

 تل يأ بس الصا اهني قراذا ريد

 هُسسرا صاكا ثيد زر تي أبلا الحا

 ىنففت]ةربزتلا نال متْمَتَمو رتعيصا

 ا 3 مالصاكا كل
 رو و مس ل

 ١حايرلا رضعإو ا نيبىسايلأب مو نغ
 هيب سو 6

 من هذو كُتب عريق زويد لاذ
 ميطلايمنم نؤمن لك ذلاب حلا بيراذا

 الكس وهو ةرملكسي دوه بقو
 عج ييطلاو راضعال دعلاهتراذخ

 دوبرم ءاقس مو بابرلاو بوبر

 مت قرلا يف تلعجى ا ثبَيراذا
 | ري 2,

 اهلنن تيزلا عرمحسلا تبر ديردنبالاق

 تاب هي البق ولالا د
 ْ د

 برع دونا وكي حو لأ ذ ازمات ١ اك
 ريقلأب تعاو رلاب ق الاٌسيب دوا
 دبي اكسو كي كذا اش»

 1 هود
 ا _«نولصاذةقعد تدب لِمَ و ممْيمتعا

 2 2 ص |

 | ذاكر مك ىو ري يخالط تدللقي

 < وسبح وعم حم صصص 2 ممم سامع اص ملل دج ع مص سس سجس عدا ل ع سل



 رسوب رم

 ىلا يتغلا نم ب ابرلا فحاو يبرلا

 غو اهزأبل 5توببلا رف سانلا أميري

 ٌفاعَتو توربل ١ نم أب ىقاطبرت بئابد
 ماسشاإل

 هيمثدو رى لل رطملا حرر ب اىمسلا

 لِيكو ضسإ راس كْعل ا, بابرلاو

 هماوهاشو ةْراَيَرءتدحا ثا اوه

 ماوصسلا نود مناكعارن ىنلا قلحتملا

 لقنمثرسرب ىزطملا ب رب فل صال

 قاطاويمتلاو عما نم هيلا ل وهلم ىف

 -نايحا ةرطم ةرتكد ضيبا باس دعا
 هبشو ىرثلاو تال ٌترَيرطمللا

 ىرش اهب لازيالىقلا ضدالاٌث َرملاو
 -اهيماةىرثلان

 حاتمئالا همنا ن اهم للا ثمّرملا
 فلاب بركن اكمو عاقتجالك بيلا
 -أمضم>الا يكل صال رمان عج عمن

0 

 . |ناضتحالا مزاللاعماقالللا لقنمت |

 لالا تبزا ورتمزل ثيح لموكب ع

 لد طوهقمب تماقادمتمزل نكن ام
 هب ذاكر( جراكملاب تتدو مزاول تبا *
 يس مم

 نآسللاهّقذ

 اَباَب سا تَمآو ناكملاب نالذ كبَر

 .هحربيم لف ميماقاا ذا اي اينو
 امس ود ل
 تمزل ةقانلاّنَب َر1َو اهرطم ماد

 ًاهرل و ةقانلا ٍقّيَرآو مدئَتَحآَو ابنت

 - ند م ىهو تبحاو هتمزل
 لقؤلعلا ثروربلا مآ رلاو فبل |:

 تلال بز ٌبّرلا دبعي ىذلاىآيرلا

 برا بوسنم يلا راخل بلل نونملا

 - ٍتبرلااعب ىوصوملا قابلا
 دولاب د معلا بيبر قوه مسكلاب باب ر
 -قالعلا ا

 تفشو اا قوتك دس تك

 ةقالعلاى 0

 ليقو اهنلالو ناثدح ةأرملا بايد

 أهيلع قأي نا ىلا عضت ناني اموها

 -اًموب توضع لبثو ناره



 ناسلا قد

 اهلاثر هكلام لع نا هركىددكديسل

 طعاولملا ديس رب وبرلاف هلدا ةكراشملا

 007 تثّداءؤغللا نص لف

 ؟يئاص أ صتخلاكمالس الا ف تال خت

 بلا لارعتسااءلع للي هلاعت هتلاب
 َتابدرنع قركذ ا ىلاعت ل وق ديسل انعم
 ملل وثم نمصحا لَ هنا ىلاحن لوقو

 ةنرم تلاطو كَم اَنْ سري ير

 متكلم ى ا مهتيابرثس انلا

 رو ا -

 هكولمو دبع برى ذلاديسلان

 ظ ظ نجروج
 ناله ىف ىنت ينال ونقن برعل

 0 ذ نالذ ىنب ىنب رين 1نمىلاّبح

 -ناكاي اديس وقوف ايد ن وكن

 نوكي ماس الث لعمسضني ّبَرَلا

 يسسلا َتَرْلا نوكيو كلاملا ُتِمَرلا

 ب لا بر ملصملا برلا نوكيو عاطملا

 ال

 -روههصااذا

 | هما ىىدا ضدالاو لجرلا تبرم
 كريتكو

 2 لل نا رج تناك عك كد لا

 ١ ةضفككر اد ثعكنب ثرح أغدو

 بيرو مش َرَيىبصلاو دلو كبد

 ءاييوعم ناييللارع# كريت هاييب رت |

 تاهو ميعذ كل ثي للا شو

 قواكاو بت رش و اهيعار ,تواهلفحت
 تري ىذ نبا ثي دح فو مدلو لحرلا

 © بشا تاضيفلا دست وشلا

 ا ىا
 م و

 ب ع سطل ضيا فرحنا

 نبا ناكنةيلوغطلا قرافي قىقتحريِنَوو

 -نكيرولوا

 يفلاشلا ذكو بدب دو بودره ىجصلا

 يي نبدحللاق قرا بوبرملاو

 هللا عولا مي عضرتسا نينا

 0 اىنلا در املس و

 0و

 1 ا 0 ال 1 ا
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 عييطقلا و قا نم ةرعرلاو تايثلا لكاو

 الارم صرخ س وينسغ ىاد لوقا
 فد لا تومص ةياكح ىفد فكعم ن

 نإب نم تركذامتورثاطلا تيفددن

 المعتسم فدراص اهب ىلا تاّقالعل

 ةدايسسلا نم أهعم دجوبوا :يبرتلا

 ناكملا فماذا شعمب بلا عتساوزنيظعلا و
 - همزالب مايقلا ناكوأاضتخالكىف

 .ئت لك ٌبَووه لجو نع دداوشه تول

 قاغلا عيمجلع رب ود رلا هلو هكلامىا

 املنأب ىضخرمش كال الص الامل كيب سن - ديإذك ةفاذخي ف اعم ىف

 ذأضا ىيغ نمقلط اذا هاش ىلاعت | كوت عيتخا - نهد  ةئآي سلا ف نعذد

 ذاضال اب الام ا ميغ ىف تَرلا لاقي -قفحأ - شعترا فش هل نجوا ترك

 هلبإبخي ماللاو كلاكي برلالآققيو لاق قاطلاطسب-كّرف5- نسغلا ليت زها
 -كلملل :ةيلهاجل ف مولاة دقوأ | هْضبرئ اطلاّمَّخرإ -نّضَح -ميحانج

 اهوسنم وب ةحلعو مبايرلا يب وبلا عوف موطضا - ثكم - ماها

 |نب ليحا لح س يق ىيغ لع بَرل لولا اكل نم دجتخاط تف ةقف نا قل ١

 ديري ىلا لعف ١77 تايبرواكىخجم |نضمملاو هكر ارم و صغلا ليا كلو
 لمجال ءاي ءابلا ل دباذ تاّيروالا [نضحزمماقا ىلاو :ةخيفرلا لعإ مشو د

 - نييعضملا -نضأ علا نوكس نمايغكلو

 ليقو قيتسمو كلام ئْش لك تر ظ ببر

 ّىَتلا انه بد نالذ لاقي همبحاص | (ىنعمب نيؤر نم دوخام كرف رد صم

 بوو اين كلم نم لكو هل مككم ىلا

 دادلا ٌثَرو ميادلا بروف لاقي

 لأجت ابر نُهو تيبلا تَدتالفو
 | ثلولهلالقيالريره هبل ثيدح ف الياصلا مث دبع بري ثري كلآملا

0 



 .٠ ملا رم

 نيقرلا تاذماشلابوشعال لوقو
 تان لا نتا او مخك
 نفس نيفرلاتادلبقو أ هز ازثهاو

 ناتنيفس لشت ناوهو أ بلعربعين اك

 ًافافطصالكا نك تيمس كاللل تالثوا

 | 0 -ٌثه3لمرلانمقرتسم لك
 ظ رمل كيس نم بيرض كرطرلا |

 س بدت وقلا لع ندرفر

 هفلعرفرو رم طحو نيتلا وا

 ىنبتلا نم تمناام ئافرلاو تفر

 :ردأح تبوصل كلل نك ى د سبيو

 دعا
 رلارسحا قَد ريل ِجرلا ته

 ءانقحرماقلا ف وا كي ميلا ىدساو
 ةةيلذ حاملا و كرتيلفاَكُكَروا
 دفرب نالك لاقي ءلطالاو جدملادادا
 و اهرلادو انيلع فطميو طوكجىا

 7 فلل ثا وان نيم وأن يطعي

 هانا لعجم نيبعوبا اماوأنبعطنو

 ش ربو ٌتويكؤوه عمد الاى عا والو

 قفشبو مو نعقيو مل موقي وهىا

 فري لجو أافيفح هل عمش تيري دادا

 راسنا نمتلك هلاك

 لكااذا ٌضْرَكَكَر لاقي بدت لاق

 اذاكر فرو قربادا ٌتِريٌتَدو

 -سائلازم تر اذه ءارغلا لاق و عملا

 ةرهظعلا ّعطنغلا ىرلاو يملا نرلا

 معو قيل لت اهنا وقا لبالك نم
 إرم عيطقلا ىرلا اقف مخغلاب ىنأيحلا
 نم اناضالو نأضلا نم ازعم رضخم مل

 لاقبو نأضلا نمر: ىاهلا نورلاوزعملا

 اهينم :عامجى ا نأسضلا نص فدانف

 : | ثيردمملا هو ءاشملا ةيسيظح ئرلاو

 باكر كلاب ضر لميخولاو تدل دعب
 ظ ,ىاقريثكلا يغلا مق ولاو ةيعطعلا ظ

 مراسلا#ةؤخغلا

 5ءموا دره ل عتسعيغ ةيش)بعلا ة ىعفد ظ
 اللذو ىطخ ارسومنسغ ندع لصالا|

 . |عخللاءاراج كرما دفلتخل ناعما هه كنعأ

 ؟رضاارقمك عفر رار

 20 اا



 م8

 ضردالا نع عفر بخ تفل اب كورلا

 بلع عض ويامدب قودرادعلا فحمل

 اة كييف نصا( نداق رو نوفي وجو

 ظ ةلظل اورنغصلا نم اهيتيأم 0

 لغتي و ذل بشن عم ىرن !ققنمت
 أ 0
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 الكنب بعكث يلح ىف و ةفؤرلاب
 بيعل وجي نم ارم تشسقت قافدن

 عجاو قأطلا ميش ىرلاو سرفنايش ١

 .هرلاوز جنبا لكق ىربنبإ لق ىوفد
 امضلاب ري فر ا هنمركد ةناعم ٍةشعمل
 ااذؤقبلا َتوُريريعبلا تال نكو ضماذا

- 

 1ك ركوه كل نكد هاف بألم مل و هلكأ

 ٠ قرباذاكلابٌبوِرَمَكهّرو بكي ى ا
2 

 طاطضا نعرف رو عدس نبإ نول

 اوهو ةراهتع ثيتلاق فيد اخ
 بورضم طاطا ذاذ طناكابل زان

 طاطسفلا ةرث سلع قاعم نيس اذاو
 ةقس فيقدورمت لاق :ىؤلاطأط سعلا

 مدح ق درنم وك وفل بقو

 هذه شاص مشالوسرأن ديس ةاؤو
 نيأرخ ىرفرلا عفرف لاق سنا ميور

 تثاسللاهّف

 27 الكرب القصف رو هناكرجو

 لأ ط اطسفلا كقط أدبه ىرفرلا

 | طآسبلا جرعملا ثيدح ف ترفرناو
 :سلاوا طاسلا فرفرلاريثإلا نإ

 ناك ائيشداداترفرلا عفرف هلوق

 ّ : ءلضفأ لكو ةينيورمتس#

 | قدجرفرلاو لاق نورغ اوف نطع وتو

 دبلا عز ط يلع لعجي ىلا نشرمغ
 (ةسدلا نعد امىلصالا ثس طرل ليقود

 ْ هاي عسا وتر ةعنصلا نمسح فيض قيغو

 0 نيش ورلا ىرذرلاو

 امهطرتضسلابدخي درز عدلا َرُخ د

 | عودنا مرفدو قيغ هرهظ دع لجرلا
 كراء ياك كرخرو أى ني ذ نم ضف م

 هرتتمسم بت رفرلا أى وضغ نم

 آ -نملأب تبن

 هلصاو ٌكعيِفوهف قذر بوشلا فَ
 ابي ىلا نم قيقرلا رفرلاو نجف

 ساهل [هنمنئتبرضخ اين فرفرلاو

 :عمقرلاو ةفرفرسمت دحاو طسبت كمل لو

 ك0

| 



 - فر أعم ق لصالا و هان

 اليدمث ءيحانجب كرم ميِلظلا نه ارخرلا

 كور ورناطلا نم هدم حانجلا ها فرلاو

 ديرب تامل وح يح انج كد دحاذارتاطلا

 نتطاغوهو 0 ب

 ريل طلاومس اميز لاق ياس ىلا نع هلط
 هريدمث هيحأ دهب ىرشري ناككلنب
 مادو وف :حرلا تتوفر ثيدحلا و

 ؤشرتو قبرلا يرش نم وه و دييعوبا
 0 سدالوق سفن 0

 25 هٌضمإوا

 يسرب ل لاق ليأيفسلا ةديبم ثيدح

 قالمسالاو نّرلا لأق يانج لبجوبأ

 لاقت امدقم نم رنالى اهياو صم اضع

 د نصل لثم وه كورلا هلوقا ةديبعوب

 هنولافرل ادا تدرب تهَر هود نعشرلا

 5 ارعا رت ر كني شمع لكن لد يات
 ٍداذاءيحانجيرتاطلاَى رفد ناقيإ |

 مقيلريلعم وي ش لع ط وقسلا لمع ظ
 :ىع دنا فن اسلاما ثدد اح قديلع

 54 رقت كلل لاق ىلا نم فوفو وأ را د كما

ْ 

222 

 5200 - 2 رف هي

 -تلقأااخد رنو ا

 متيقش ىزطأ اياهلتك | يفرم ةارماّى

 0 و م رص ع ا 3

 ررنعرلا كل نكو ةوخنو طاطسفلاو
 2 . أ
 تيبملا تدر و توف اسمه25 (تميبلا

 -هركرتسوءازلابىوري و دحترتى ١ | سشدي هلثموىربناللاذ ظ

 فنا ىِجو عوف و ءابك ل سك ىرفرلا رماد م انه و ةعمأك فرن

 ةفرفرةدحاولااهنم ف دتآمو عددلا كاك ؤزعملاهلصا ةيكحل اةلكاكاةفرلاو
 دالالغسا ىف طاخق :قرخاّصيا وف ظ : - ةيكل الكمان

 : خارمانا ثب . دحلا داق ُس هللغ 00 !ناعوز عدد ١ماثيدحُؤ د

 '*توسعام لاق ا اهجوزل تاق - لكالكن مرانليكوهوريبش الكننا
 تكييررم عب تلاق | |(ءاوهلا ةيحانجرك الشلا ثايرختفرفرلا 2ك
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 «سفر)
 بيرق وهو فيفرلل توص كيثيرصمأ

 لعتسا فيكى سدو نعصلاو ٌَنِلا نم

 أ .كر نم نوكي ناالا ًالالتو قربونعمب

 رثا لا ةفرف هلثم تْفراذا ق رجلا

 تءاوملاف

 قرب افيفدو ا سكلاب تريب منول كد

 ثنملاؤ 9نأآتسا تفد كا نكوًالالتو

 ان لِّهمم لشمال ىدعجب اتغبانلا تا
 ملسو يلع هللا لص شلل وسر
 انكيراوفصو#رداوب لركولاذارلح خيا
 ل رواد ذيع نكي مانام وحك

 هواك كئادص هظالوسس لاق

 نت وات اب لول كاخ هلل

 تريك دولا هافذناكوةياغللف ثدامأ

 هد ري قربلا فكن مرنانسا|

 راك ثد دوغ أامتص و :قربلا ةورلاو

 ظ 5 ترودو نانسالى  ءُبوْرَع

 -ليحو
 . . 0 ها ل

 زتهااذااغيفد قرت تالا تى

 رشواللتيناوه>فينح وال أق متتتو

 تاسللا ءقن

 نيفس رجس و ىينر بوث و هؤآم

 مق -و :يبلتفالا فرلاو ىلش اذا

 طق لغم ىندعرش مل ليطز نبا يدع
 اذا يتلا لافي هاننرطقي اغيفر برت

 داكن تحض اضذلاو رتوعدلا نم نو امرت

 ةيواععشي حالو افيهر فري تدر نت

 كان يعا ةأرصامل تلأق منع هللاكضد

 تريل وا عدتفايداو لزنت نا هللاب
 وعقب عرخاو

 بتخاف مورو كورك نيع تق
 ةربلا كل دكو ءاضعالا اس كل نكو

 تق سالضيمو اقربلا يورو ملاذ
 - ٌتَفِض ةىعنلاءيلع

 هدم اذيذدو اشر فري عينلاَّثَر
 هللا فرلاوجشملا جزرلاو لك ليقو

 (مضلأب كراتففر لو نعظوتلاو

 ثلايا ىقبهراكول هللاو

 كافى اتفش تُفَرلاَّذا

 مصمزن اك خلار»ئ"تّر و لازغلا مَ

 هباوضر ربرظىإ ثيردحرنمورلكاد

 اصلا ةلبقلا نعزكس دقو نعلن



 نآسللا دقق

 ٌقداذاف افعل ]ذم عشب نكوريدفل

 اليا داضارت اذار دقو كويل يفصل
 قوص ام دعّيِفَصلا يزه وجا ىيفصوف
 تطفص نم لوقو وننتيل اطعم فل ارم
 -افضرمخللا

 نينورعل ا منعاوتلا جرسلا ةلترلا رع
 عجو ا مدفساو أ, شالعا نم نيداّنِيلاو ١

 -سأيقلا دع ُتمَقُص
 ٌةٌدصال لع اهلك عصو بدلا َضَص
 | تففصوأ ىلا هلمكى اجفص نط تففص و

 فسدعاة ف رقص مل تلعج جرمسلا

 ا هئص عمج مه هومجلا اعص عشا

 لعرلا نم ةرتيملاتل ننمع جّرمسلا غو

 مغ ثاناذي لحكا نهورببث اكن ب!لأق

 - يمنا دواج ب ىكر نع

 فصلا رللاىّقّصلا ةدحاورادلا تقص

 ليوطلا عساولا وهلا بش كاينبلا نم
 ليا ملا هت داينيلا ةّفصو كما
 و هاون ونسم ءاسلد تنصف ضال

 تيلالرغجا ىف ٍنغصعلا نعصغصلاو الغلا

 :ةاصغص د لحاو اللا نأصفصلاو

 مس
 ةفصفغملاو :ةيماش كالت زيق 0

 ثمللللاق ةيهرعلا غليخد شو بيو

 ثاسيسلاب#" [١ هييمش ىقلاةبيذدلا ف
 انلل مج ابطل اق جاجت ادعو

 . | فاصفصلللاق اهنجبؤرثكاو دفاصغضصأ

 أور جوبا زتجابكسلا ثويفيفت غل
 . [مبادسإإىجفلاوزنئج ابكسلا:قصفصلا

 ناكللافصْفَص ءاسللل لظداللا دمي

 ةدغصلاو يوتا نع ث لىيتووصا

 هيحانج نمد رو توصل روغضعلا

 تحصل ذالؤلا ىو اصغصلاو نمط ىفا

 ةينابعلا ث_عنس -:كره لدع,ق ارو

 -هطس ةانعموا ٌدريلعتساب

 -2ياوحلا نمرس وينسغ ضع
 - دضن مظفر تقص ةيناوسلاذ ىص
 2211/قويننلا قلع لفن طين - قرتحا
 ىزخل قنص وكي ن ثلا قزةحاون عمد 55

 نبدا فرفصت نملك لعقالطاو تع

 |قوشلا قوت لع الط ازاله اكطنع

 3 ضع مراص غرف تاكو راجل اكزم هون



 ماه

 هرعلا :ؤفس باقم قرمفوغص فتداذ

 عصب ءاطلا لي دشن ووقفلاب قاضملاو

 ةوكي ىلا بررحلا عضو م وهو ٌيورعم

 امص نوصي وقلاٌفَّصو ىوفصلا

 ةضدامسا حصن

 ايا لعاوفاصت فارغا اغصا وسمتجا يلع

 .يلعاوعماجااذا نحا عوتعمجيلعاوفاضنو

 اذا ك وَصَتو ترش ىف َكَوَضَت لثمو اهب ص 7م

 هلضالضص و وأمللا لصالصو ءب دلت

 هدعلا ميقلاذ أ هنميل بزعل وق

 اقعَص | ضلوا اًقضاكو ى غرق
 ١و توفصلا نقوم ٌيعصلاو

 تاصدؤأصملا عيبها ثرولاذ_نقوملا

 -لأحقلا

 اههتجناج ا نيرصتت ىتتلا ف !ىمصل ل ميطلا

 -اهكرحنالذ
 بلع ذنعاهب دي تعض يِْفَص دان

- 
 و

 كاآسللا ْذ

 نيبلحم نيب ةقانلا نحت نانعصلاوأ

 بعغرملا عمدا لاا بنيب ُثعصَت عذالاثوا

 ةبلحىف نيبلحمنيب عت ىلاةقادلا
 اك يااهلثم تورقلاو عوغشلاو ةدحاو

 آحادق ةعصت ىلا ىوغص :قانلاقب

 بلة رتكنم كلذ ؛ديلح اذا ا هغبل نم
 أيلقلا عصلا عوفش و نورق لاقيامكأ

 -اهيدح يرثصو افا

 اهتخضعل فص صن عايسلا ثربطلا نعص

 اهئرحتملو ١

 مك رجلا ةذ وغصملا واوصلا نلبلا

 . - د <

 ى نزلا نعيفصلا لصق و أذ اع محرتش

 كسلا لبقو مذ ريش 8 ءالغ الفي
 ديرقل للبت وشر مجمع الع نصي
 ةٌصاتغفص لاقي, سمتلا ف ةيشاذا

  ميرشتلا ون ىيفضتزيمث نقص
 اهلزتو قرت ىتح :ئّدعبلا ضرع نا وهو !

 هينجنب دلا> لأةداذيفش وني
 6 -ٍ . ْ 4" 9 ١

 ةكتاتتا < ها يدسيسس يس يا ياولا 0-5 ١ ص سا متر ىيخعللا رشا عيغدفل ١



 نآسللاهقق

 ملل ملا نم ىووجل اشم يدب للا

 ةليدلا ةلقناهعساوا طخ ضل رعسوا :

 برداقت ىف :ئرس لقد لمذا م ىؤر#لا

 هيا وص يدي دل اولي لبد طخ

 ليقو حبلصلاضراكال عذابا مقو

 ظ - توصلا نم برص ب نبادلا

ْ 
 اذا ددّدو بلجاذ للجرلاَب َنْيَد

 !ا!ن اب داو ليطلاب بيمن

 بد يد داك توص بديلا

 ب5 تيببكر ةلاجلا مك سلا قام ةنياكح
 د ع د هادو

 نإ اهيع أويلع تِمَنُي ىلا ةقيطلالصا
 ققفرطو ىتيد عونعد لاقي لاغالع

 لهل يذكلا مضول اك نلاو قدس و

 مقو لاقي دي دشلله دلل الغم برضي

 اذا لحل ناكل صرلا نم كف تالف
 ا

 عابسلا نم برعض ب للاو شعنلا|
 - ميهب ىل تكلل نكس |

 1111000 ااا ا

 ظ عق ستافاكك ل نب تيمساهف ب3 مه 1

 ٌْ - ٌكدِسش

 ىتلاذثب دلاو دثَبَب ىلا سيشتكتب دم ضد

 نهدلاو دّزيلاو تمالا ابيل عجبي

 ١ -لادلا خفي إمرلا نم بيتك
 دوخأ» لعل حولا لعب غزلان

 .(بيدلا نموا هاتعم.وف ىلا بيز نم

 «شكنا بدلا بدلا رعشلا ةرتكى عب

 152 8 أرماو ثم خا كلر رب ولا هرعشللا

 ض1 الابل قس بانلاو يي طوع
 ١ بزل يعي و نعش

 «يعفص»
 |اذا نييفصلا تروص كير درعم

 انجشل) ف لنع يمي ثيحو كئاطلا

 -ىاوتمملا لع نعضلا قلطا

 مولا َتْفَفَصو فوُفصدعمو
 ا غص برن اف مّتمقا اذا اوغطصاخا

 لوسويع نا نوخلا ةولص ثيدح ف وأ
 اص ناكولس و ميلع كلبا للص هلم

 تقم ِي جواب اتم ىلا َنأفسُعب هدعلا
 : اضن اص مص : ناديا



 اسيا ها

 دنب سلا و بيب ىلا تدونص كك ردصم
 - بهل لىشملا لعق اطلت دف لفلا و
 درالالع نا ىيعانمركيغو لمألا كبد

 2 -ضرالد ع وثم
 -نيودايمشم ىشم ييشلاَ وأ
 - بيب للا لع -تليجويصلا تيب 2

 نأ اكاو ءانالا مسجل لف بلشلا بد

 نملك يعل اذ ّمصلاو بوتذاو ليلاو

 -غشللذ

 ٠ عاذاو مام ترس ءبراقع ْتَكيَد

 هيفا حم لملاموقلا بد
 دادرطر الكل ع نام لك_ | ةكي محل

 20 اضن تاس 5
 بكرتى تلا ةبادلاةزجمت ريغ وة
 بكريام ةعمسالا دج بلع دقو
 _ٌرثغصلا .ةقريقح تباثرلا نم

 ىلا بدلا يش نمينتييعا لشد
 كيع تيب 3 نا ىلا كبيس نم ْ

 أ اي ذكيا عددد ٌونم بارك ا

 تاأم جردو ىشم تن تاومالاو
 كك 1 مف سها وحك 19

 دمتِ لاي نجرلاوه حارقلا عص بَ

 1 لبالطي فطن د ١ق اهتم مضخاذاف ْ

 -داّرقلاعم ُبديوش لالش دارّضصإلا

 د كدارلابام

 ١بلف الدع اهالمدالرلا د

 نأسللاهّقف

 يرياكر أه بم ويد كوب لج

 هبراقع نا لأ قيوموقلا نيبرثشاللآب

 بوبي لبق 3 اهنلان عسل ناكاذا بدت

 -واسنلاو لاجرلانيب عم

 روحيا بن ذؤأه لثمن ناجقاهبذ

 لاقي اميعب اهتم لتسا ترطناذاف

 انجل ةرنكن م ىشمت داك وب د ةقان
 -بداب خشم ولا لخلا بدلا ب لتا
 | هسلع بديىذلا قرط جرلاة بد

 -بدليلدحااهبام اذ

 م ةثما نم ىوسبنأل



 سلب ظ تآسكلا قف

 سم“ أ اىاز ليرمون لمقءابأ كفا درا

 م رعيل لدغ مفر ذل ص“(, لذكر نحو

 ظ توما يلع ٌثدد هيطو

 مكي يساوضو لاق ائيبخ ن١ تيدحلا ف
 ”وعطعاذ اه لعيطتسا 3 00

 انامل جا اب ع

 متفط ادرثيسالا د عت فخ ج عب
 ثعذا »بولا لع تيفادو

 ٠ نكياوأيق د نتساو ف نّيرمالف 5
ْ 
 نها ىىدتساو كن ٌفدام نلاقي |

 اىادعطتسا ضم بهشو نكم وأيام
 ْ :مرحت يضم لذا وثيلابدأم

 هنت ساو ءاطلا صرب ل بم لايلاو

 نباكعوماقنسا كبتتساىا عصا 0

 جيت افثس للأقي لاق ءكظطلا نبا نع ظ

 كر علل كاتيا وتل ناي 1

 ماضل هيررعطي ىذلا مها هاب تتلو كحّدلا

  58ن وذ > عججاو هب بمب ناك

 [وخاصُضُق لاو اهيحاصائدلاو
 نلف كل او [هددابط فدك دملاو 3

 اتملارم اق دولا م اجرضإ ىبتسا
 مس مس أ

 عيشرلابميازتملا يرق لنع ثداحلا |

 ١شيردح

 نسعبك نشا نموهو تعيس لو ١ ويلا ٠ْ

 ٠ -ءاغلار )كتب ديوس

 | ككبداًئيإ ميسر ةينلبعلا ف ببد

 روع 2 ع
 : تق لذذ نا

 نم بيرق و :ناكولا نم وبزسغ سدع
 مث امنلآب بيدلل للا بسرل عا د |دييسلا نما هيف لقنو رةيبرعلا ل نعفط
 ١ -ىرجو لاس اضياالانعم ورع ميمازملا
 فعض قَد كدد :ينايرسلا# 2
 مث بدميثإ صال -نهو
 +٠ بلي يعضلا لَن هو 1
 افاد عرس ى ثم دعر لقيالانيل ا

 لمأت بكرشارعؤ د - باذكلا يل اوييعتاج رس مو ةق ةدتئايرسا

 "اع نع 37 :لبعلا
 يعاد فد نم اييزق سينغ
 و نلاةأنعمورنم قتشم نت -

 0 اد مع ةيبرشلا لل. .

0“ 



 ناسلل اف مسا

 رج كن

 نقب سبيع موقلا 3ك لاو رتقادلا

 تقدللقو حوف ٍنياَوقد توليف
 لقةيدأبلا لها نم موق قاعات فاد
 .نمعاهباه ليرد نيالاقو اومحتا

 | لاقبو للي ىلا لل نمُقِرقت س انلا ظ

 ىف 5 ةفاد نالف ىنننم انيلع ٌتْهد

 هقالط اقف ةليخي تيوص برعضلل مش
 ام,هيقول نيلحرلاو نيحان اذ كرحمفع

 - نو للاباعم

 ضايز مازن داذا وني نافعلاٌّكدَد

 نضالزموز ني ى الايد يفد ُتاَقِِعو
 تزجارل الو أياو ٌنْطَقنا خان سيطرف

 ىفا دوه ةرغهب لك سشلاو

 دادااملاو يبيك نييعضلا لوم د

 اكءايرك جارك ءاذئ ارلّقذ نيفادوهو

 برن داعاكإ مم وق :ذارلادافيف دأ |فذح فاد ةسكذع ملسكو ىعيعضتلا

 ”نيدملااوم شرم !يبريرصملا | | هنالتجوغد باقعلا نيت اغلا ىدحا
 الة راخت نعمه وذ اللا سيال عضرالمانداذا تحي
 دنلوا معدي اهاوقر سيبو اه ةقرفإلا ا .. ياّقعلا كن ةرنمو

 تب دةعامميأ هن ام اه نومداقلا | انقدافد هواه داتساضردالا ىىند

 اميبد | | دعاه وكنم لمحل 25 لد ةدعاولا

 -َنوبانعا ىلاوغ نوف دكبج اًدفارلا

 ًاضعب رم هضعب بكرا حا مشل فا نت

 كارلا ةريضكانه مفي
 هيلع را تف نكح رجا دع قف د
 «انادواذأف د امال فاد كلنكو

 مصر . .٠ مس

 جوعيص.رباشي نو قد ءيبقأ اكعىمبتح ذأ

 -ٍفاهلا

 ,هلافيق لا مكوه علارو نعلا نعيف ىلا
 بيب للاو تعيق نلا نيالا ريشاوفو

 :عزومسملا :ةيدب ىلإو قدح للا نم

 -(بيهبدلا|

 5 اب

 ضررا جو لع ئهذوذأما دو
5-5 



00 
 ٍْ زعلاب تن

 بتجلا د قص ىلإ 5سيخاك

1 0 
 اسر نارخو ثزاخو بق نأسلال نان لور زمنا ف فلاو تدلل

 -لشملا لع ارهالك

 - هتك هت وحاو شسلا تح

 ةاباج وععملاو سلا لخرلا[َسقكأ ثدي تنخو ندي لكلاب مفلح
 لّخرلا كو ديدن اج نم «اتمأ ضو | ريخت نب َسوهِفَن رح وانو حو اَئَرَخ

 لبطلاانف د2 يرس وهرثوبلا وكب اج لم مضعإ جو هني وقم نر لشم ناو

 ب ةأبنجر حبلا ةدو مس لع ى ذلا ك2 دا عر فيزحوب اذا قولكم اعطلا سل

 -يعيلاؤئلع طقسا ذا ممم 6س ظفأ نممفاوجا دوست تيطرلا كاملا
 دو اَهيفدداَمفَح ف نمت اطل 5| | هتدحادذاٌرقلاو ناثجياك مساءبيصت

 ك2 نلاوغ ليقيحا نجي يبنج برع دمازخ

 ضال ف .ءالجر بحانج ءرحاذا | ناوتنلالا هصتخلاو قرطلاكتوكَحا
 ريطلا كح سميلو ميزت تل لرضعب ىف سيصين نمؤلاو .رؤطلار ملا ناك قضلالا

 ا هيحانجطس بلا ىأنملا اهْهاذو اه ًاهءاغو ةيطلاهزانغأن ناو ارك خص

 | قيروف مهمرتاطلا نيف دوارك 4غ -اهبرقاان 'هخاىا

 لبعرلأطلا دي ناتيقرلا نضر ١ | سكتت لوص ىف ةينزبعلاغ سنك ب لقي

 م«ا8هدو املا |”لاملاهانعمابؤتشل نمو اد يعن

 ثيدع ل هلّهت سمت مطيوه ةرطر :
 آم لكى ١ نيصأم لئأتال و فدام لك

 وم دماغاكن لمطا ل3 يحاتجد

 وفصلا ةوشلاكميحانج ىصأماعاتالوا | هب ىذلا مان! ناكب اجلادع قولا

 .ديعانجلاب يبلاج برعض ت05 كيزصالا ظ - فاي دع فؤي في
ْ 

 امام ياام سلا ل



 تاأسللامفذ م8

 بير ل ب 2
 | ىفق هنارمجو هطاورت كاد سماونب"كوذ ثي نجلا 3بلقلا لخ تؤم

 ا وناكم اعطلانةخاكورمللا ثنا

 مهيوتنأد ىاريهركعت مهاعط ن وعذرب

 تلا جهلا ذاثخلاو مح جسريختوأ
 د- د نكح حولا اوكا

 ا -ريطفلا ني نم نيرتلا نخل

 00 1 ا دعا

 هزعالا زارع ةيخاباوبكلا نا َةنئْدعا »
 هسالؤو هاند شو وهلا

 نع زن لاقي وربكى ازئناو شخ

 فق تلعن ن سيط اوك لاناو ننخ

 ارهاكلا غو ةناوررزلارك د ثيددلا

 بيزمقلا يصاذوانو لاق ريطلاوه وأ

 ْ مزنذلا ناو نحف ادرك عودا ابرلا

 كاكتينلاد املي باب فةكذ
 9 داالا# ناورهخل او نابنيكلاو

 دا ذات ْاَح نم هجره لصا
 تيسر لول اذ اهل او قالثوهو

 أه داس أيش ف نم شلل نك

 .ء-.

 ةّيرورع ارجاع رتوتع اف ءاضق ظ

 مغز واذانُعلازانخاي تكسالاقفأ :

 ار
 أ ةضلءارلاو عيضلا ونحو دومَح
 د وهظو ريال ارك ذرتغلاب ناوزنذغلاو

 0 ا اواو كولا

 تزف ظ
 | دانليسبرلا عوق 2كم صا امل عي صما
 ننكن مش يف هإ العد انيردلا
 اأهلق ناو مجال صال دخ بلقنا

 ظ اًعرفرمخ وكي نا نكم اًيلصا من وكب
 ميو -- ه- - بلقل أب مل

 !هن:تخاوانزخ

 ةززناشاو ةنازخق هلعجو مزوحا

 نودي ى ذل عضوملا مساع جنا ا ا
 نزال لإ دنا نخغاو قتلا ءرف

 هيو ل ا عش لا

 ا
 د نخو نن ايزها ةدصحاورتما نياق

 000 هييغاذا لاملا|

 امل ا دوف الو اب موج د16 ىلا دم 17 امام ام مس 0 0 ا ا لا ا ا ل
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 ا دسعت اج نم ب صحس عم هس ص مسن دع يع تم دس دعس سمس ص نويت سا مجعد ع 0س: سس عع سم و ع بس جس سس تم هج حس حس حس سس

 5 | أ 26 : - 4 .٠
 اقيم .4 يمك ربا ه 0 3 9 1

 كاقزاتل الز عفلاوةيعدادرعاوقل | نع هيفز وج قرش وكم وف وانوكم
 ذانك رمز ءاج نول وقي توتال وأ ٠ عيسحشو حل ّك هك 0 ٠ * ع 5 3 1 اك 5 3 4

 تلي ناوهالالجلا ةرملاءزنكذا
3 

 12 .٠ تثتمأ #4 و كح 3 62-0

 | نايجول ككل لك ءمصعم ليقع ىلو عاش اكمل قاف أ ىسل ايش اه دا  هدحتلا 3

 0 ةهد 1 ا ف 5 ٍْ

 ظ ٍءذوتكم ةزجيادتم قح بارجدمب
ْ 

 586 0 د حس يك طرشللاب 0 ا مذلا دو ةزتماو مجختأاب لا 3
 | نع يعيد اكيورصأ أ فب 2 سلا عم اى

 ' : ا . ا 0 ا ا
 تيكياز متن ١ اىزنكنيح ىيذانإلا | ةريبةنجازنكو زنكي ضرالاو ءاعولا
 ا / 0 م

3١ "2 

 نيرو ع 6 4 ناك اا مو لا هع ع 0 0 ا ا 0 ا ا ل ما وما منااا
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 اآيااطغشا ب نشا ليقسرغلا ىرج

 ظ ليدشل ارسرفلل لاقيو ايا طا بشاو

 ظ بولو بهنم داع يشمل كيجبا

 | ةيواعمل لأق :ئصصعصلا شيردحف و

 مالكلا كتل امنع للاعت هد اىضد

 ميضماالواميط بت أ كوري ىهالاف
 ليرد شار يرجلا ف لصالاو لآق ةيئسإ
 مطاسلار ابغلاوه ثبهللاريشي ىذلا
 بوهالكو رانا نص مقترملا ناخدلاك

 رهثيىتحاو دع 3 سرغلا لهتجي نا

 ويح ارع ءالتياوضلبق ورايغلا

 قيئيشأ يش لاقف ا

 56 يطل

 عرجغ و سرفلل كال ذنوكي لاين
 ونعيام

 لم اوا جووشا بناوجرحا مب

 نآأسللا ةقخ

 ظ مط علا قص 5

 ظ ثحب ءاوهلاو :حجرشل ل سكل آب بدها

 لكن يبأم ةاوهممكن غو نيلبجن |
 نعابجلا قة _ ؟لصلاوغ ضو نيذبج

 لبجلا ةيغصلا بعمل هلت نارا

 | اطتسال اف أول اكل يجي !نمم هجووه لبق

 مهلا لامسا قفا ١ بهل كانكو ةءاقتدا

 امو حل باغا

 واللا ىرسدا”/ضراإل 9 برسسلا بسلا

 رعشلاثكلا بهيلملاو لا مئاناهنل

 ىلا ىنلا نم تلل نك دم لأبجرلا نمي

 لل ليص ميل ماع اضع ينك يطوجا و

 لأي به وبا نك ل مت هملسو ميع
 اً رجم ليعت سس مريخ ةينولرعلا لاب

 به نم برق وف س ويؤسغ لنعد
 لعتشا نانعمو ةيبرعلا ©

 بمتلا - بف ةينايرسلا ل مفك بها |

 («ىبعل)
 يارد الك يهيللا نم نونتشم ىقرفر نصم
 اهتأاسمسل نيمث ةبهتلملا ةمرطضللا
 ليمملا١نهو بام لل باج نم



 تأشللا ف
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 ةر كر عشلاولعي نا ةّبهصلاو ٌَمَصل ”ىيرصلا|

 ١ كنار ناوه لبث و دوس لوصاو

 -هلح

 ادارجل لقي نوللا بهيصا ناهض لج

 اين ولا كانك تيمسرلا ء 7

 مثاله وملاك ديدشلا لاه يعلا توما

 - بهيصوالالو لنْ لج ر لا بهيص١١

 مهلب تقدص لخوت منهل
 ظ -ىرظوبلا
 هل راو داكىنلالأجرلا نم ىلآ عصلا
 ظ  :قاللاعلا ىرسدااكأ

 يبق“ ةقاذ كيهيص لقكو بهيص لجل
 داي امهم نيدي دش تاكأذا|

 ظ -ةداججا
 اهيقرلازي دش انهرييص و بيهصمويا
 - يأ هنلا نم قرع ظ
 ظ |! شح ىلاو ءاوشلا تيفص يبهميصملا أ

 اةالطا اةءنولذ نعيفصلا ىنعمم ططدوملا

 ( ضم نمفيرشعولا نم طلتخل ادع
 2 نتف !ناونالا امااتخاإ

 حم ثرأ هبل الك لت عأ ضد وجوب رخل ْ

 م
 «بهت» ْ
 لنع رادملا نوص كج ليصار نعم ظ

 بنش عداضي وهو اهيوبشواهاتلا

 دش خيمب,لمعتساوث ةياكجلا لا

 - ةدإجلاةديشررم اص اول زشطعلا
 كآبَلاو با هلا جييلااو كَما
 نأخسلا نعرصنخاخارأتلا 000
 امهيعلا لقوا شمران هبي طليقو
 كهرقوإ ا 50000 ظ

 ا ا
 | بهل ءاضمرلا فرححلا هاي كننكو
 ظ دانلا بهلاء اه امد وظدورانل فيهما

 10 [بيهيصل

 :لاضمرل اة رجلا سشم اتصل
 ْ رجلا ليش "ا

 اكس | نم نوللا قزشا بألا
 هكذا سن مياهاو اب شا قرجلا بنك

 ْ هك نينقربلا نيد نوكيا الى نحا
 ره اوس. و هّبلاو ف 520 ١)

 ناكسنلاب ةرهفتاو ن

 بط بمر كلاب تبِهَي دقو شطعلا
 ا و ع د 1 1و ال1 ا 1 !
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 ةلوعاف كوتش ضامي هل قب وا وا تهييس

 أملا كاسم الاهز اك ةب وص ماو اهنيق وكب ١ مناك لأطاو شنو نعم أ

 -ءاللانعاهعاطقنال ةالفلا ٌبِهَسلا كيج حمعن ذلا كسلا ديول

 , عرلا ممرجز عقلا ةديج ٌةيشترثب 7 |طوغي هنااميش اعط وشدع

 -ةقالعلا كربداال را كت اخ

 | اوعلب ىااويهسا ىتحموقلارفحأ ١ |ةيح عدل نمل ظعلا هاذ كتم

 محا وبيصنملو ءأملا جيزي ملو لصرلا | مد كبور دمل وعن برقع وا 1

 2 - ةكالعلا ل سداالا 0 3 رخ نمىو نمير عذلاوهليقد

 لصالا اطع غثكملابلاخلائرياشا | | ف لصالالقعلا باه ةيعيشلاو

 0 تينت ىنتمءاطعلار انك منراشكاكم يف نرخ نم العلا ةرثك يي [هبسالا

 | دفالعلا# دالكتةوىلاليشانمأ | 22 - لقعلاباهذ هللقترمأ
 (ابهيص) ظ ايهنوراق هاذا فيولا

 ةطساوب بش نمق تش عرفردسم| اباه د لال قع اباهذ نمجإقن وه

 ةرقشلا ءيناعم نم لع! و بهمس رحسكا

 بوب شمل ادانلا قدهاشت ىقلا وهذ اف يوم ا ملسلا تيعيسأ

 تاني انشا فا 0
 ل

 ((سارلارصعش ثا ةرقلملا ةمهصلا

 رث /#

 -ءامام د ل - - م ةيوهصلا هو
 - نناهنليه لا ذا|ب امعسا تبادل !تبععس 1
 هكسشمد الو ءاملا منه كبه ناكم



 تأسللامّقذ

 - شكل ص“ كر داولرفشاوا

 نأيببلغ بهتشاومساركي هش
 م حداومس

 مالسلارضأيب نما هيخ أمل ءابهيش
 اضيبلا ثلبقوراوسلا لاح ىف هيرو

 -ليادجحلايذاصلا

 ءامضمب ةدبدجج تن اكأ ذا ءآبهيش حنس

 ليقود قضخ أ هب ثيبااكاج لولا نم

 ءاضيبل امزطم اهيكرسل ىتلاءابهشلا
 ظ 0

 .للي دش ىوق ىلا بهش نيج

 وني مالسلاميفرثكي ىذلا بهيشالا

 -ايوقملاخلاك
 اوُناَرُيَغا ذارجتلاحربلا بّهيش

 شت طلاخو داوسالللا ةلدآم تدداصق
 هس

 . .وهتلادربلا ىذوياكمشهاذا ىا

 ديو ذاغيعخا درب درب بهن الض
 نوكي ناوهوءابهثم 8 رعو ن داوس

 -ضايبلا ل اذرعُش سرغلةرغ ىف

 ةتلش و ءام عاثلت ىذلا نيللاليقد |

 ابههش ليلو دربلاو عيقصلاو يلشلارمأ |

 5 ميف ىذلا م وعلا اًضيلأ

 ربا س آنلا تقيس ةىقش هةيمج

 م6 ب

 لاممتساوه ةليلق ةرضخ هلالخؤو |

 سضلازملا لم هَّّشلا نوللا ىالتخا

 - هنول سنعمل كلل نكىس نيل

 هال وارالاق ةدداب «روذ هش امود

 - ثلل؛

 بايشلاو تعط أسرانمَّد عش تايرثيلا

 اهيش برحلا ف ضأملا لجرلل لاقي

 هيبتلا دع اهيف ضام ىا ٍيّنَح
 نافنقل !يهوشلا هيضم ىف بكوكلأب
 كوش كرضايبلاو داوسلل كانك

 («بهيصسر

 هك جريش لدبي ثدداح فر نصم

 ابايبِشت ترجي ١ ةدغب ضخ نينا

 يدنا كوسلاو كوتا وننرعملا

 | ككل جيفلا نم ى حلا كطيلا ىرجلا
 - كرجب ا مسا ول لرسضفلا»
 اف جسا نانا تو 2
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 - نوحاذادلا نكن جه اذارتجبْشاو
 تعشرس ا ذاأر ايش ١لجرلا ىف تشد

 ريع تايغ نم تيأرذ كذرط
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 مش ولا ررقعلا وأمس نمد سايكنب ١١

 -ةيمش وسلا ةلمقلا لآقيو
 | باقه اك>اندبح ىاديزانكش
 ظ تاأم ازلا اهينم نذحتد ةداج ٌتْشلا

 شوهد نالها ١

 لسعو لاق دي لش صيصب هلطيبا
 - ةبامشوجلا بضيق بش
 هأنعمو ةين]بعلاق | جيلمعت يغمبش

 امم طضا١ - بشم ةآي سلاف بضم
 طرت - درهما - زن - طيش شوت ١

 اراك قلع -ورطضا- جاذالعتللا |

 نآك اًنايكض يب تعش وا 6

 تأسللا مف

 رجلا و لزن و - طبه تعمب بشرداص

 ثاطلا عغدراو قلحو ىلدتو

 - دقنا -يمقلا -ةينايرسلا ث_قعَس

 - بش ىرخا8# رص نعس توك

 (بهيش»

 بهشراصف ءاهيلأب نين بلا ىدحا

 ريخذ ث دح رنروص كريت! نهبو

 | طلختزواؤ :قيقحراصو هانعم ف

 شم ارازللا نول نم ىداوسلمضايب

 نهورطأيبلا كلا هترمح برت ىتلا
 ىض ىذلا بهصلا ىف دوجوم يي نعملا
 - بهيلتل ىرخا 8 وص اًمضنإ

 مع هيصيرط ايب نول م مهشلاو تهيشلا
 - هلالخ داوس
 ب امهمشا ته ١ لقد بهشا سرف

 لجرلا ب هاو باَجيهش ١ تأهشادأ
 ا هيرست اوكذلا

 هنولرمظعم قمت ن اليخ اناولاخ



 نأسللا منفذ

 72 2-7 ل

 - مرهف حرق ءدض

 لوا ئادأهنلا بابه قنالفتيقلا

 ءامشلارك نب ملوا قيقرت مشل لبمبننا
 واه رات ورأتلا بيبغت نموه

 وضو تبيضلاو لزغلا أهي لأق ةارملآب

 ييشنلاو أوكي نُيِى اا ركب بشي

 -ءاسلاب بيلا

 َتْمَبَّسَو أه لقوا برخاورانلا تش

 -اهلاعتشارانلا ٌمِّدّشو

 هيب تشام بوبشلاو ٌبايِشسسلا
 1 وو 3" ره

 اوعدورانلامب لق ويم شغل اب وَبّشلا

 ميوعيو ميد ديزيى اانكل بوبشانه
 تآشح عمسايلذ ليعمم ١ ثيدحف و

 ءادربا ىا مي داع ُشش ام

 ءانتبالاوه > يطا نم مياوجُ

 ءاضلاب بيبشز عرسلو اهبف نضال أب

 نؤاعا نونلاب بشنا ىورب ورعشلا د
 هيف قلع درعشلا ف

 هنأكمجولا نسحليمج بوبشم )ل جر

 م
 ةوظيىاامزول ُتْفياَهيْعَش لوفت

 - هصيصب و هكسج د يظبو منسي

 -امهداقن كن ايرعنملا ن اتبوبطم

 هّتسسل دوساداخ ةآرملا وول تش

 ١ ىادسو هلض ديزي دضلان

 اولاق قل نل ومنم غخام

 ءأيشالان جبت أه دضبو

 |هنسجيو يقلي ى اذ ب وبشان هوا
 اهجيا ارغب اناا 3١ بوبشملجدوأ
 ] 0 اد وس

 0 ةتدابفد ًءايض تاكالتذاهدقو

 ؟ورالا لها بعل انآ الك كا جتني نشاول
 رهزلا سرلا قةادأسل لى ١بسيبأشملا

 مودم رحاورظ انملا تآسملا تاولالا
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 امه داؤعلا



 نآسللامقف ْ ريق رس

 جابرالا ب ويهألو داقيالكعضاوم ىفأ | لآ غي تاأبنلا غ ًاهرفاشم ت
 هنوف هردق قف ثيطع ١ةلانذجو هنمثبركرتارول ىانمثلا غصت تكرت ام

 ةعمسملا تاوصالاك انو هتب وطدو نمثلا غصب مت نخاآمومنمت وهىذل

 تغيص اهنمىتلا لهاككةداملا لل | فكلورتت وه ىلا هنمقب نضال ى'
 -2قالعلا ثومدااك ءلنب مت نخ

 قرهطظا ما ا
 انيولو غيمج رده غيل ريض اهب

 - ا لم 00 لا تيفّيص م

 كداالققلا تامن د نم بوُص هي -

 ْ -اهنول نمن وكي نا”لك23العلا
 اهغلاترعضل اه ةهبيزم ةش ءانعبصلا
 -ءابظل
 - كول - سمن ين |ربعلاذلخّبص
 - سلب - بص ةينآيرسلا ف غبص
 ثددأىل ا صلا صال ليل 20

 سمخغلاو للامُث عيصلا سنع
 نهلامث بضخ امد

 بيمن )

 عمسل ايئاب ًتوص لحي لصاردصم
 م نقوااذإر اننا هبهل ىتعدانلل
 ظ تواؤملل توأفتلا تاوصااط عمجسل

 رانلا دقو تايبل ةديردعلا لوصالا
 ًاهرعسو اهّرحو اهبل و اهتكذك ذو
 تاكا خا بش ةديبدعلا لوصالا كات نمو

 بهل هابش ليت ام تعمساأنلا
 جملا واؤتدا تش ىف لصالإخعلا اف

 هلأ يشن بابشسدر وجترمش رانلا

 هيبدي سرفلامفرو ىيش وتملاانلاب
 -ا,.هريغو طاشنلا دنع
 تِشَسكبْس دك ثان او ءاتغفلا بابشلا

 دالبيبتلا احسللالاو بيبو باه

 ثنكالطلا كبس بييشلا الزوه
 ثماوش ةوسن نم. :باش ةلماوأبايش
 -رث اوضو ةريز لثمم
 ةدلو بظاذا نإنمي لجرلا تش

 أ بشاذااداكق ا :نالذ كتي لاقيو

 ؟قاركدي نشب باش مدقو >اكفاأه



 أ ثرمضثوا دخيصرانلا ْ_غسصيف شن نحنأذز 1

 ظ ف وفيصل غيصالف بون لسا

 عهرددمع قثريغ شعم لاقي تنبع

 هيلع تدكأع تييؤتلق ع

 مامونلا تولع 0 1

 | نعابز او منولٌري ع اذا بولا ميَص
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 تشاو كدي غؤيعب لجرلا َتْغَبَمَ
 او حاراا خا طلغإ! نه تهزم اقر 9

 دل ىلا, تعبصا ولاة اش ريغ ها ةداشاب
 ا ريغبصلاو ءلص١ لاقي كو حا ةعيصا

 ا وتلا هدو ا
 سوس د ثوللانقرذضا

 ا عتمم ةدالوأ|

 -5 تابعا |

 | اهم ل ضب ننس لاف غبصلا| 4

 اميملايجقلان 00 ا
 ةيصادلاو هلك بناني نيا رضس تااضب

 ياسلام

 ضورعلذاجت ءالتمال لع 7 ٠

 تارعشم بن ذ قرط نوكي ناو
 لغعا,ضيب ا مردطلا نم خيصلالأ 5

 - هش 3 ضساام لبثو من :

 ٌعيس قال لأطو عسلا بواب

 | تعجل ٍخبصلا نوب بولا هيعمل
 ظ موبسل لك قولا كلذ ىف رغوبسرهطنو

 - ضرك ف ديل اطب خيسا

 تيس ةذل اهدلو عقانما تس
 أه دلو قالا تقلا اذا عمم"
 عْيَمُم لا تدب ليقرعشالق
 لوقينم برعلا نمو ثبهذاككل
 ئ فق ان لاقيورثكا نيسلاو تميس

 لدا دا كولا خيم هلصا 5

 | ىلا اولقنرمت ءالاتمالل توللا
 ظ "كيا قرض تالآف دلو مق آنلاءاقلا|

 حمص 0
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 اوف زجر لصا١ لطم درج

 -تداكرهلا

 لقلقملاب العلا وه نإفلا ف زجرلا

 ةحياتدم ليد ةلقلق هلو هتدشن

 - ضخ ليوأت! نه لوقا
 ْ ..كيسوأك سو تطيل

 ايطباكرت كرت اذا لجرملا رك
 5 محم ل

 ا معلا ليمدي ل دعام ةراجرلا

 0-5 وهو جاد وهئاو

 2 جدوعلا ىئأج لعاب قلعنو ةراجا
 اهي اطضا كدا سل آماخا مل دعبل ْش

 جدوضاز هد ءاضنلل بكرم ةزاجرلاد

 اوجرم جدوطارب ني رام ةزاجرلاو
 اءكطخانه ممع'و( لاق مج اعشوا

 ظ - زب زج مدحاول |زئازبلا هاما

 3 برطضا ثارت ةين لمعلا زجر

 أَلا برطضا _ابضغ لستراو ظاتحغا

 وينسع لثع سيخ كا و اذ ون سعترا

 اذا مي برعلا ع زجر نم بيرك

 ١ دق ينضغ -زجر :بينأي سلا ةزجد

 تأسللاهئف

 لنوث اذ وخل عرلا ازيجر عاوس لنع
 نه ىلا نعم يايندضالاو كرك لها
 نتعلم ملاكوا طاشنلاوهاظيغلاو |١

 - بضفلا مما ىلا دوجوملا

 ( قيصر ظ

 قلطا# غبصلا دنع ةتكرحو بوثلا
 85 سبط 5 سلا لع

 | نم مي ٌميِطصي ام غابصلاو خبل
 ظ ف داك

 0 ع

 زدقانلا تغبصلاقي َمِبَصدَقذ عم

 انوتيشنغا رار قاس ماتم
 | | تاب ىتلا خبص ءاملا ةسدي عيصوا

 | ب ىلا غيص,لصا فون كريثنلا|

 ١ فا تل يا ل

 ظ م بويْسلا نب ولت هت دعتلطا

 م وبما امو خل
 بايشو

 3700 2 صاد 0



 كاسللامقف

 ْ نواب بذورخ ةلقدرتانجابراقتل

 لاطبالنالوهزب ءازجاكا براد نما

 ندعريو ءاومشلف مب نو نجرب ياك

 0 ا م ًايقلاءازجر نهيلع ارلالوة دا

 اً دقمارإلا ءاز ازجرب دارا لاقي جوده

 تأيلخلا ةجرس جوُنَه ةزيق 7

 لور قاع دش ادا كرلذ م
 ا

-_- 7 

ْ 

 وسجد ددسصم زجرلاو ٌتْزَجَر دفوا

 ري ا كنيس ناك اق زجر

 دزه تورث نآبيس ثازجاءادتبا|

 ظ  سضنلا ةعقيو ا
 اب رلا نثع لجرلا ةرحشفحا 6

 ظ
ْ 

 | تاكا وهو ءازجا نغمات 0

 دون يش وسور كبل مي نوم ريت ٌْ

 انجرلياهيبفت 0
 كا نما( سب لوق :قادلا ف
 ع6

ْ 

 م 2 + ما لافزجتراو زج اَرَج

 أدل انتم دعرلا سيوسقاجتداك

 |اًدىص لل تعمسا ذا لعرلازجتراو

 ماد دررغا ذ ام سا زجرت وأَّىباتنم ْ

 هل عرف كمن اول صا تدوصلااًّيطب
 ك0 اي يدك يدم ,

 . |زجلاعضولا قابلا وه توصاا١نهو
 ":ٌَرْكم هلا نكو دعرو ذزجترت ثيف

 | قوه لوقا اوعزاتنم وقل ازجارناو

يا لشمد قابلا ٠
 اةجقرلاو سق

0 
 اما نعلا

 01 كر ل
 ليف ةاثوالا# دابعٌّرَجَرلا وزجرلاو

 ا نم نا هليوأحم تارشلاوهه

 | نم بير دع وهذ كلت هللا سيغنم

 أ

1 
ْ 
: 
 ا

 اسم يس مسح

 م هداقصا نم يأ طا 39 يرقا

 انفّتسلا توص نم سحر رجلا

 | ةايعوا ناك كرش مميبقلا لع قدطامش
 كلر ضلاوؤعقرليو ات ف ل قامو نان داك

 !قلطاورتمحت عصا سصرخزم مالك وهف ظ

 اكيدم قوتيرداكبانعلا دعزجرلا ٠

 كلذخا ناو ىسهنلاو سّجرِلا نمؤ وب.

 زجرلا لصإ لبق ىف ولا لع فعالا
 ثيل ذنمو تداكىشا عباتن غلا قل

 اهيئاوق تناكاذا ءازجر دة ان مهل وق ظ

 زجد اله نمو أهم يق دنع نعترت

 لق ال شننلا تايب ارسصق | هناكرعنتلا

 لصالا لوقا عيرسس تيب, ىلا تيب نم



 رو سل

 ظ وجر | |ةوخام وهو كجم هاليقمل ذوعملا
 | ىنعمب سجد نمذوخأم رف ةزصم ظ ذا برعلل نال ذز:س أىجلا نم

 باطضالا دع هقالطاو طنا بوصلا | طخشيلاةه اهظافلا ا هنكعم فلاخت
 | ةلاعاهناكاهيم خادعرلا قالط اشم يو تلق ام رميصملاو
 ٌْ -لعرلا نجر امم نع ىرتمت ظ -ك قدي ٌؤبأم

 هزاع ات _ ل الكب يصي ءاد حرلا | |جرخي الرف لعغ اذا شتت الذ لاقي

 دان ويعبلا لقحر بطضي نإجرلاو | ٍ م ةاكومشاتي لمقاكتساجنل ا ىمهبا

 ظ طسبنت مث عاسراثوإ امايقلادارااذا 00 ميجالعذ لعفا اذا تشكو ا

 ٠ أ ةميعبلاو :3نل ابدبعت داعترانجرلاَو -ثنهأو مرعاو

 لقوم اييقلا دنع ايفرخومو ارهذآنخلا 1 وعلا ل عفت ببرعلا تناك يش رسبجتاتلا

 ءازّجَر ىقالالو ْرَجْرَأ وهو ارجو َنَجْذ أ م يعاشلا لوقنم خريعلا اهب مفرت

 ْ نم تنضه اذا ءاؤحر دقن قيفو تجمل دع ايان َقاَعو

 أ وا نيتضمت لعيالا [عتست مل اىكربم مأظع ميلع قاعي ىذل تلا نيل

 مهسئمزخات ىلا ةدعرلاءلصا ثلث | | :داكد ستجم وعمل لاقبو قرخوا

 ةرعرلا قنطم لع قدطادت سرلازجد | | نم نيبضلا دع ن ولعن يدها الها

 ةسسوالاق | اقريخوصر انة جيا ن ويعميلعف أخ

 دهن ودّسرضَف جد سب تي

 اهلاقعشم سازبتلا تءاناك

 0 دعوام كتم لوقي

 نعب ارضه نيل ضولا تدادا

 مشن مؤجل عتنمو ليدشدأعترا

 مةيلازبا ا رعرقت الحلا نولوقي عضيحن ا
 0 دعايلدرش نو 0

 >:قالاعلا يصدا اك زن وار لع عضوت ة هيلج



 راب ١ تكاسللامفف

 | هريغهتاو اوقف طر طلاباولأق لعوب هاوعشن الكا غم قت

 اكاذكوهديس نيالاق ضعه هلو ست

 اراص سحر نم نش ةرث )ندم

 متعمد تدع اجلا

 ْ رازئتسولنع ا

 سايلزمانهلإوستلا عصا وشل
 أ كاي ؤشإا رس و كتر نق يقلك نموا
 ىجدو قو ل فاس لج

 نسا لدلذم مف معالو قسبنم لب ُ

 اننؤماو مما نو
 سعب تن قجَكود يحلو 3

 ىبنلا نا ثيردجلا ف3 نسخ موقلاو

 هلذاازش حاملا ناكملسوميلع ملدا دع ظ

 سجبإإ ارم كب دوعا ىفامهللالأق
 ل رغلا تر يبع دال اق تيا ثيببلا

 يق مكدب مل خصل اباو لب اذادما

 نع ىلا باكرا هيجل ام دوار

 اوف ة نوولا) 2رسجلابهوعتباملا

 0 ساب جلا مولا

 اوعمم اون
 ا هرذاأ طاخرعرلاو 76 اجاواقاك

 ل ا ا ل اا

 ا

 ظ

 ا
 ا

 إ

0 
/ 
 ا

 ايلول رج مسج نول يقيف تومسكحل

 اذا ةدعب ىنل ل رسجر ناكر بكلب
 ا درفغم سحرا ٌقسحباولاِق هداف

 بهنم دعا ذهل اح لكل لكمف ١ |سايزم
 اف تسحب لقوا سامهلا شوءزغلا

 |ىف 00 اخ وق ا

 ٠ وهو أيس جم وه لاقف امكن يا

 يس 'ءاهو سن ىل ليسجل داما

 هزصانم ردي ”كماقع لكيت و ضان و ظ

 ةرميخ درمان ولا لطم نمر نقتسيءاد ظ

 أ رغب ا كماقع لع قحطا؟ رييالشيحو

 عدلا بيحاص اص هب ص ودق دا

 يلد صلال ةذوع ذات نسجل

 اكرم هلعجراك ان ذوع همت و هلا
 نا يدتام ١

 أ3 نزع الانبا نع ني وعتلاوسأ حلا
 نم يسع نبا كلذ نصرس»يكرنا# ْ

 يب هيدا دلما ةريقلا تاذاعلا

 هدب ذاق نكي م وعلل كابو أ و ظ
 1 ا ا لا ا سك لس مس ع حس ١ ع اصح سمسم مح مع سس تدع حل 7 6-22 ةهسمس تعم



 ا
 ةلايرسجرل اواىيدقاليعلك اذا ٌسَحَرَي

 نلا لمت ارسجرلا ناكد تدوصلا ني

 نةروصلا لش دع قالطاةرجرلا

 لم عرر مسج سيلكلا نبا لاق زوجا
 تيكسلانبالآةمث أم ىاناطيشلا

 ةيخلاق و ملضخت و لعررلا د وص رسجرلا|

 دع حراري دشلا كومصلا معلا سجرلا

 رو اوسلا تمحي وري عيلارب سه نم*
 هلثم د سجتراو تصون لعرا ذا

 ملال وسر دوال ميطس ثيدحع و

 كسك وي ارسجت املس يلع هللا دع
 اه عمم كي ح نإ ىحغ د برطضا ىا

 مكدعحا ناكأ ذا فيرا و نوص

 از جمدواًاسصر لهوف ةالصلا ف

 ليوا وص مم سى تح رم الذ

 نسا سوسو ناطيطلا سجزوانيد

 سأ_جراكو ناسجرلاو سمرا
 - سلخ لل خس مسح ابسط مسوس ماسلا م مدع مسسجس

 تاآسلالا ءقذ

 ظ شيب اك ميطعلا طلت ءبشلا نوص

 أَسجَو سحري نحر لعرلاو ليسلاو

 دعر ثا لا قيو س اجر نسصجاروف

 نجزم مشو تبوصلا لي, شب س انج س

 - نمسح لعر قا نمسح

 ليش ى ا ّنَج ْرِوو نس اج َجريعب

 دانيصريندلاءاسج سرق ان و ربسهغلا

 ةاس وجر» قروشاكرب ىهريعبل لسحر

 سانلا غم اءأس وجره ثور ضرما نم

 -نار و دو طالتخاو

 هلييعبلا ىوجةف حرطب يس اجرملا

 قع ورا لعق ررق ءب ماهنواه وام مب

 سادمللا ىوعملاو ةديس نبادلأق

 <وغرنع ثدالا تيودعلا نملعل

 تصلا !نيش كع سجرلا قلط ١ ءاملا#

 ءاملاس دقادذ اجر ارسجارو انهسوت

 | ىف ديب جس اجلا قره ىجاارس اجرملاب
 ضخ اف: لذ ىل هيرمث ل بح !نرط
 ءأملا كل ذقت متر وشن احا ايغلا

 نيمحايرنا نمسجرنلاورتبلا قرنق

 الكخحسبل نال ةدئاذ نونلاو بيرعم



 سل شم غلا بوصل اك ر ددمم

 كلّمر نقل لرجرلاوهريغثرسجو
 -رنوتسلا نداحلافخلا نبوصلا

 يسحر لولا ئللطمكود نقلا سجرلا

 جرن سجل دداو هس اج هرج لا
 سحر سو ملجرو ٌسِجِرر نق لكو

 ديس دن الاف كدي كحد و سنن
 | ظل نسي جدا ولاق دق ىربسحاو

 ذوعا ثب,لحلا وراس ايلا واس أ جرلا

 دقود نقلا سجرل ارسل ارسجرلا نم ت

 رالعلا يقل ل عقلاومزوحلا نع هب سعي
 ثيىلعاانه ىف دارملاو ضكلاورتنعللاو

 رحاو سمألا اب او نب اذا عا غل ال3 لال

 نتوئلاو جاور جرلامعم اوزكني

 زدروعلا لبنمتلا م مراتكى ١ 2 ةنورب عننسا نا ف ثيل لامتمو

 راكزمالاو باضنالا سيلا ور خخ اهنا | | 5 سو قت ىرسجز اهنا كاد
 لاق موبنتحاذ ناطيشلا لع ومسجر ْ بيادهملا نجرلاك بان عل نسجرلاو

 لكلمس اغلا فيسجرلا جاجزلا | قاتم قوتي إل اسجد بانعلا ىع
 ىلأعت هللا غلا بف لعزمرنّقتساآم | ماعلا نملزني نال را |سسجرلاوم
 اس رأهامسو ءايشالا» نهمذف ادار زؤحرلا[ماو ةزجارلا ةسجارلا

 هلوكىف ءغلا لاق دزالاو دسالال يق

 قيقعالزينل دعوسجرلا لعبت حل اعت
 قل :راضموهو ببضغلا ثاقعلا نا

 تيالاقو ناتغل امهلعا دلاذئجرلا

 | سعه نيل هللايدرياممإفعجوإ لاق

 -حاللاة مكر وطيو تيبل/ ل هارسجرلا
5 

 |نوضيٌدع اهبانبره دلع اكانبإ كشلا



 م4

 اعل مِظْب لاو ٌباشلا ف كلذ نوكي
 »ا نأنسالات امنا عطللا نبتو

 كتارعلأب قتل: ىقجصقتدواهخأانسا

 ناك زوي وه ءاعطل  لهاو عطلا جد

 - تبه ذى تح تعطل ىأنسالا

 -امصحااي تعطل
 يطل ل 2 ع ه مح . 5

 د داما ىامعطااو كتبنا ميسا عطنا

 . | هينا ىلا واصعن ابطا ىل القن ىعيك
 هءىهاظنف م للااما ممصف اكاورف ميجا مد و رشرلا ظ

 ةنش نمدداك َمَكلك مشط لجدا
 ٠ -لكألا تلعن صا عطلان مولو صرح

 هالو رب نان اكاربخ وص برعضتن ا عطللا

 دعب هيطلإسكل اه تعطل لوقت

 ْ + هلجر هسا تاكز ين وف

 ادا ءانالا فام عيمتج برش عطقلا

 - كرس ةدناك

 ل
 (سجم أك زيا نوصلا كيردصم

 اي لعن متد وسولا خربرجلاو |

 سجواسجولا اوس تع شدأملا |
 0 55 ٠ 17

 سجوتلال] نكو هي َنَسْحاَعْرَف بلقلا ظ 5

 تاآسالا هْىف

 ظ عمسلا ةللقلا غ مهي عزفل سّجولا
 حمس رسجوتلا عال يع ا توصنم

 يخي !هءوصل صال ضنغ !تيوصل كلا

 دقصنادلل ةرم ثداحملا نو وع امن

 | هل ممهتفري سحا ذل ابىجَوك

 هتعما ذا قاملاو ىشلا سسجوتو
 نع اخ كناوأ

3 

| 
ٌ 

 1 و
 ا

 إ
 ٌْ و. رضوا رسيججس كل ذ لعف أ

 أ هلعفالى اجاكس يي سيجت
 ) قالها داالهددلا لول

 ظ اًماعط ى ارشح ْ اة دنع تق ذأم

 ظ  ضنلا قالا لعتسالا

 قانا ليل لاوماعطلا تعج
 نصارصج والا نم خوخأم وه أل يلق

0 
 ا

 ظ
 | تالحاشيج تق كم أي ذعلا تسجوف

 اي ىيوص ىلرسج و
 | سجد ال مرج وملا نضاو ماعطلا 100

 ظ  نطبل م ظىغلةبلق
ْ 

 | همس دم تسر داو سو وم م يار حرج همن انوي و د يو وما ديم ذد# تب

 اج



 تاسللا مق

 مسخ جام

 | لخا ندتم ىاكحالتم ئشا

 درجلاناكو ةارملا ىجو ناكف كس اذا

 ة مئاضاو ى اذ مجو تيت

 تاخادامهن أكف همجو ىف ردها صخت

 ظ مجد
 ظ - قلدلا مدر دسلا ةقانلا حكسالتملا ا

 ٠ ةيولقم اهنظ ا لأق مييبود ةكيللا | ٠ْ

 ىو حوف و تبيكسلا نا لاق ةككملا نما

 سلو ءاؤرز قرع مياططلاب ةيبشا

 أ ةياطعلا بدل ثم نيوطم داشا

 العن ورع داك رفح امم اوق 1

 ظ (معطل»
 ١ تدوص 0

 ؤ - ءالا نمل

 اسيد دلناسلب قش ولا كام ل
 |نيقواقك مقل عطل اًمرطَل هَعطْنَي ةعطل

 ءاغلا نعيرهزالا كح و هنأ سيب دسجا
 ؛ ا ا اًكطَْن مىطلا ىذا تْيَطَت

 - ءاطلإ بكب منعت عيغ ناقد لاق

 معي صارصمم ج هاطنف ذم رادع لج

 | كاي واطقوابدما ضجكاد

 ١مس
 -ىاثلا نعصنلا دربو :مقللا نيصلا
 اهواعت ةرهحورؤشلا ثرشفت ملا

 ابو ةغشلا عطلر انك آب ضم لحرتاك

 هفشوهو 3 ةلق وفشل تقر عطللا

 لاةوريغتلا لملف ءاعطل ذل و عا

 ظ ليتارتفش ىف فد مطللا لب ىرهزالا
 ءاعطل ةأماو عطل

 0 تقصلف هازل سادوومااذ ١عطملا نيب

 ظ ضو ت خش مق يلع قالطا شال اب

 أ تقسو ابر بهنذ تعلن اهناكأ
 2 ثمللا مع 5 كعمل طال شم و

 -هداتسالاى أوضساوأ

 )0 ل 5 مطنملا

 2ث -و ناجوسلا كاذ ىرتعيامزنكا ها

 ظ ةفشلا ف-ضايب ىهزالبيذحت
 ' لا نطوهنرطانب نعيصنق ريغ نم
 5 عطول ضايب يق ىذلا كات هلا نا ظ

 رهظو ليعامار نول لان قجرسغ
 و لا

 نيم الانسا تيهذ ىلا

 نك !ةلهنانسا تديقبو ا ضوصا |



 ظفف

 ةيانكوهو تام ىارعبصانالف قع (ىاتوحنلاو مباصالا قعلبرماٌةدحاو
 حلي مفِحر مآ عطلارث ١ نم آهملع ام طل
 -اّتععل

 .نمليلقلاشلا ةقعللاو قعل ام علا

 نم_نقعلا دك لاقي مفعل و ءايا مقعلا ظ

 -اًق اعلا مقحلي امم اعطلا

 مساليثو قلي أص مسا د

 -ليسعوا ءاود نم قعليم أعط لك

 - قعإلملا ةادحاو مي ّقِيلام ٌةّقعلملا

 -مقعلملا ك نخان م متسازجاقعللا ظ

 وعل ماعط نم كرف ىف دبا ٌّقآعللا

 قوحللا ساس ِد واق وعل نآطيضشلل نا
 قَعْذَي أهل مسابقه مقعلي ال مسا ظ

 -رقعللاب لكوي ىا
 مثلا نكت جقعو ٌةقعل:قعّو لجد

 2 عابس ارمزفعلو قلفعا

 هيف ذخااعذ نأساكك حعرس :قوعللا

 قعلب ناك قز' ؛ةئ>قلعنمأ .

 - لاكن سحي اكو
 هلق نملقن لقعلا سولسملا قوعللا
 -لققعلا لقزلا عب اصالأ ل عم عطلاز ١

 تآسللاّد

 ضرمالاؤ لاقي ةباتكلا هجو ىرسداال

 -زقعلا كليلق ىااقعل لأهل اا يرقعلي

 ابنا وهرعبرحى اقِحل قع لجر

 بيرق وهو قعل ةينلبعلا ف كع

 . | -ةبيرعلا ش كى نس ونيسغ سنع

 نحل مطل - ثاحل اي رسلا ف كان
 «كتلاحلل

 صخو قعل نم ذ وخأم عرفر صم

 ١ و لس لحب فلول ١ أماو ءاو نمار أيجيأب

 -اقمللا نمل علف جشلاب يذلا ماعلا

 -ءاورللا ةرجوا اك هكع

 ئشلامانتلا دن ةكحالالا ؟كعللا

 انمرو كحالتف كحول ل قو ئلأب

 كىللا ةناض هرواكغ كع لبق

 هب مقازتلاو ئشل اذ ئشلا ةلخادم

 لخدا دا ءرهظرافكت كحول لاقي

 قحالت ةَقصالتْ ن اك ضعب ىفأهضعب

 -همؤالت هكحالتو



 شسعلا لوا كيلا ضرالا تيسسحلا

 لاما ةزيؤل قيل ارسل جرحت ناوهنيتو
 ل ايبنا لوو
 سعت صلال غوايش اهنم ْ

 سل ا )|يقو صدرح ٌّسَحَم لحد
 -مييلعر لقي قلك ناي ىلا
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 ىالكلا قأاعلا باو د ةهط نعت ْ

 م هر

 طاقساو ا مسحب بعنلااهنع به نب ىا
 : ةًسسج ١و ديس نبالاد أاهنع ب ازثلا

 -هب لمعي أ مرنالمب ليكم 5 قسك
 ا تك تر وانك وكل ع
 اهنءاعلا)ابرعلا لوعت هلت مقعد امنا
 هل قري ىزسكاب ىدْمسلا نسج
 ىرهز اكو هحرلا نم يسأل كلل ذو

 تال اب ةقرلاو نطل رسما
 للاعل ندا ىضر ةداتق ثبادح

 | نآب قشانمل قّشوجل نموملا نامنع ْ

 غلاب مل تس رحو عجول و هلىوأي

 -هل تقق هوا نحر سكلاو
 لبق رج طعرعللا عضي تيرماسعا
 ةةلخاد كرتيو ةالعا يظن ن اوه

 جري نادعب دآم رلاتعرشقي ناوغأ
 اذا ه سماح و ةرسح لق ورا نم

 صم اقر برع نب ادانلا اس |

 اثلإ تسصح نعنع هد صح وراثلا

 21 1ا ةَرجخ لع [صعلآباتد سا ذا
 ميضلبل هيحاون نمءاوشلاوا



 ١ انهت صاع احتل 2
 ةزؤلأي ةمعوا جربلارضأ | ذا كل ذو |

 هسايازعؤفتو قرف ىا قل اقو
 الكلاو عيزل ابيصت ىقلا زال ثف

 ممم اج اارفأصا لس وسك روصرلا قرت

 اضل قف م 6

 | درج ءانق»إججلا دربل موس درملاو لانيو اح ىيدليرهوسح ثيدحلا

 قو رتلثة وارانلا هشم اذارجوسجن | وع مم

 ه5 دربل ا هشحا ذادأ داهإاف ف جلا |

 لكاتوا ضرك نشف دال اراسأ نجلا و ظ كا اتينا كن

 ميدلاتسانلاةفينسدلاقد اهنا ْز دجال غلاب ىوديد لاصتناباسح أ

 سيفه لمتفر شلاق ب شيد اف ورائلا تلذقس وسند زج
 ْ هي لا - سوس لج كأن

 ةديدش“ تناكا ذاَتسْوُمَح نسا | رف اهاورمهتط شوج مهيتع
 لكاتموحتةنس جيا يلق لحن .نايظلربادل هزار اجلا تسلا
 ظ م "5 ا دخلا صدس احرمهت اص لاقي وأ

 هلعجاْذااَّشَح هددت سارل كح | مسأ ىو ءالكلا قري درب سناو

 ظ - 8 مظلم ذخا طيطألكترانناف آر ظ دقداأة حاول الكا دربلا نحو ا

 ظ ايس نآقيوةغينح كبل نعتذل داصلا نالكذ
 00 سلا | تعب ما

 اةراش يتلا مذا نوي لتمر اساعا | نوهكياس ده رودش م لا اميملا

 ظ -ٌساسحر اغلا ةراجلا عمل تاب قيقا

 ظ تأ نيش لك ق سأس تح الو شيا

 يش ناكل لف كرتبالا

 نير ابراغص كس ساشا
 هئأم نمد يف قال حي
 كتييهوجيلا لاق رتساسح# دحاولا ظ

 ل ا ا م



 ناسللاهقق

 ًانذلب و؛يرهزاكا 0 مى

 م

 لال وقمع قع نآقفرملسرثيدعا

 ماذقنت لذ و وعول

 نيح لاق هتعنلا ذاذران ةلعش فا
 5 جنه < 2

 ع وسدتكو يس مسك نالذ تأيإ

 د كلايكلاو ةنيطلو وتم لكس ىف تثنإد مهجران لع كربص يكل يح

 ١- نوه نم جزم

 لأ قيح لاق اف يرض عمد” لأد

 هاه قد رم تتاكزيل6 كذهو

 2نهو عضال 5 |لثشم سيح د

 لكي خالف مدي مضوعاإ تيد خلد
 د:ىقَريص لاقت مياصا!تقرنحاذ

 تامل اوك كك لي دشتلا ةزجسلا
 ةلطغ ءقتحاوررزمام هب اصا1ذا[

 ديلطب دعؤو اهون و ةبرعلا و ةرشاك

 هئعيأص١ تعطق نيمرنع هند لوذد

 هللا لوس اقف يح لاق دامو
 ةدارمس تلق ولملسو ميلع هدا لص
 تنورظنيس أنلاو مكعدالملا كتحئرل

 ملت ةلع مناط تلا نا ثيدعلا او
 21 ىبن' ىلا ةيبسم ىف ىوس جليل ناك
 آمسعلو مو ايد نم لج بنج راسه

 امفطمشل «سدرم لق .م نق باصأف

 ةئجلا6:) هذ لع اريك قانا والان

 كللاو ىهزاكللاق :ثييلاوتلتلاو

 ىتأب قللإلهاو برعلا نم عانظم

 ةئدييو ٍءوس ٍدّذتو ءوس مئدجي نالذ

 مو ريغلءوس ةّكسحب ممساملو لاق ءوسا

 | ىاٌساوكموقلاب تيك ايمللالاقأ
 م داش تونس

 ىارمه انس سحو عير نما لسا هرسحلا|
 ممسك والتقريهانلصاتسا |

 رهف ولتقنى ان خابر جه يسحت خازب ل علا

 : كارب رس اى امسالكو اني سشالت 5

 دف ةأنعم قطساوب لاق و
 نكاقلابَتَح لاقي ريواص نست و
 غل للاقومهلتق اذا اة حمس

 ليف يسلادادههراتنالو لتقلا



 تأسلا قف ١ث هه

 هي نا “وب >7 وني 7 مم وأ ن5 ههذي هه 1 و نبي ده

 | هككزم بيدهتلا 2و هتبو محو ظ هيوم املا تيعلا تل ظف ىقد نيهكقت

 نمميقتيووءاش ثيحن واسع وأ | تعمم دولا نإناشو مانام (تناكو ٠

 ثيحاطاذه تعم كدب و تكل | ترويجي سَح لوقي نسعلا بلا

 ههئيماود جاجا للاقو نيملو -ٌتَمَضؤرضو ٌتٌددوو
 ره مع يت - : جر ا 1

 كسا ىحي رم زعّشاح كنت ثيبح نما :| ىا4يرس محال نالذ به ذاولاق

 و كذرصتنم كرمت مكذ ليبوا ا اهمئتعالوامب ٌقَس

 ةنسإ ىلتناكلاة الجد نا شيدعلا | ابرقوعامرعمش ىذأ ويصل ةرشولا

 ىنيطعتوا تلأقف اهضن تبلطفرع| | اهنكوايشلالا ف ما دوهو دارتاكو
 ىبو ىتح نم ابتنطفراني دةكاما | 2ل ايسيح نوعمم اللا

 - ةرهلكنم ىلا ١
 |يونملا كرت ريس كو ءاعلا خفب شيكا ق ناكدنا ثيدحل ا و

 ملاكدع لاقي دك . اهكرجو ا ةيجرسح ممش نيف
 نسب مر والا كاتم ندا 5 | نأطيشلادا ثي سلا ممو اهيشم عضو

 هم نهاكلثموقطرو ا ةداشم ىا| ٠ امو كمال[ نسغادي سم ىلرس آسح

 دنع لوقت يعلاوةَسرعونَت ْنَها | ة[رلا نمسا كرجل عجل عمم
 نم قيَحد امج ىئاورانلا هعنلا تدداولا قلصلا ناكمل اسح كرجل تميدس

 رجب قيبالد شي لا 5أمفَبرُضو ل د اوهو قئاعلا نير جلا و ةرلا نضع

 رمت اووي ب نمو هنمو نب وننتل او. كح درا تدم يخو نآسنإلا
 دال تل وقيف ءابلاو ءاغارءسكي نم | رصد اهرتع ندد املا توصلا ناك

 ىنعياٌع اكو ان لوقينمرسهنمو

 ؟ تافالذ نم كعتقا لآ يو عج وتلا
 سل ل مسسمسا



 نكسألا قف

ٌ 

 | لاق هب تنقيا ىا ذب كيل سحاو ظ

 تديصا اي تيسحاولاقامبدو |

 ثنسنك ليك ءاينيسلا نمنول لبي

 خا  ٌشسِحو تالبجوو تاق ةانعم

 ْ 0 2املدع أهل واو اع راهس اسحو ظ
| 

 تع لا ينهزالة ذكيا نع قرضا
 | ل أ عمعانكلاذو يا أم لواىمعا ٠

 ٠ 5 ةزخأت نال مق كارم «نأاناكدجلم

 هل سايهالكتكواجخ هدم سك سيرا كاف رهو
 يو حان خلات ةانه دعو | سيااب لدنارمامشلاكريخاكنبالاقأ
 ا رولع ى صحا محم جاجا ولولا لاق رطكلا وتم ظ ,تذالاو واوا

 تس ملابس تمص م وج

 . تسال هو تي هزه ى ا كيحاص | ىمهات مناة عطلامه عرضا رعاشملا

 ظ 0 يد ظ هنيداجريمب

 1 فكل مانيش لا ةليقفا قيلاو او درملاو هدر ل سه عدلا الارسا

 !نالف نم تسسحالآقي ىألا| ضيالاٌماوح سيق ىثشاوملاودزجلاو
 م :!هعافاسأم انمدكسشو دَكَح سدح أم لع 2 أت اطال

 نيسلاوف نوجف | يحاووتم تنصاام ٠ -ايقا

 كا رظناو ىلاعت لوق تالذكو الأ لقطة دعب رام يسي مج طا
 م1 ةافكأعميلع تلط ىذلاشاطلا !1 ليش أم ردع دثالولاوج» مج

 1 ١
 ل رع 2 - 3- -

 ظ رج لاب تسيح و هنوف نو ننام أ

 مم
 0 جل ل 2 ا

 هه .ه 5 دج 00 ْ أ م

 .؛ اليوت ف ورش 55 هيلطل رع اقلك 1
1 

 خا ةدعرس ول رم أوس 0

 وذ سمدانزخ نتا

 د

 ا ايىسسجت او لاق اقردصيش 5

 1 شا اهدوكللا



 مهو

 (ذاعشمم او طونتللا ٌشّتما ثلرعالانبا ا ىعيغا د الل داماك

 رجي و ار ده, هن لعقتم نعى ذلاكك ىلا سا
 - ننال دلل ورسداالاةموصتعلا ثلا

 ةديمشلا جلا ٌةكرح توص دة طخطنلا اغلا

 انيكافلا نممرعخشمشملاو شاقل قرت

 هتوممأم نرعا 76و ليديا لاق كو

 جلها عرشك نولوقيزتذ وككازهاو
 ظ ومما شل !لهاوولا حرز لن تمتم
 هدم لكايصلاب نوال آشمنم_صاقلاك

 | اور طركريملو ىارخم نع

 5 دونلاف لمجت 8 قاما نبق
 لضم قيل ىويسلا هين

 اكل نكؤومس راق بىلا اهلعتست يحد

 ظ (ههويسلا ناك م شم قرا تيوسو

 ةوييصخلاو

 | ضصاسحالا قالطا نمرع اضل لخعمب

 سارع اهيرخارم احا احدديلا+ 3
 ااا عب: 3

1 

/ 1 

0 

 اكل ةقف

 رملعلا نمإزص اعلا نيقيلا لعو
 عنا لاق هفخلا قفماارسيسعل اولا
 ءاكلسسكب نسلاو ايرسيسح ن وعملا
 . تشلاب ٌسَح قلاب كسا ن 1

 ةكدك زب قحكؤاسيح واد 00

 لعذئذلاب تنص تنص مطوقاماورب ىلش
 يس را يع

 يس موسم هن ةسألا نك 3 عواأ عم

 ابلاؤضنالو توكسل | لع. ءملعفلا

 اكول ىدزالا كك اباهومش
 اوشا كشك لاقي قتسنك نع

 هيسسحا لاقنو لاق متفرعومتلع اذا

 دؤع اذا تمحو تيسكو تساقط

 مهاب تاموعب 0

 أىاك السحامو تديحامو تيضاامو

 ا ولاقوة ليس كن ١!ىلاو اثيئرتم نرعارل
 دلل 5. رس در و ” مع
 ثن د تءيرحو مدس و رد مدس دبا

 بعضملل] ون نحلم ١ لغو تنسخ و

 ءارشل لاق سف لل ذك نب مساككوا

 وه
 يل

 ظ .دةرررب يزل اه هميم



 مهر اللا هّقذ

  لصالا لعواجام نع اوه لاذ مع امفاشل طل يتنبا ىرخا تكول دا هنم

 0 يل - هعالن | بوثلا قدما

 ةطيلغةرآجةكسم هن وك ةكسف ا ذارئرَيَمْفَموَشتم يعش وم

 وهبو نير قحءأم ىف هكّقئاورفاد

 5 امدظاشملاوةكسص ةقيطا# بوئلارشم دنع وه سملا تبومعلا نم

 فلتف بارتو ةراوخ ةراجغىقلا | عصي, برعل رضع ل وقر ثم و ءأملا ف

 : ةيكرلا :ش اشم ماو ةشاشملا 000 ا

 همه رهو ايظبت يش ىذلا | اياضق قآقىرخا ةجوأوةراتوذلا

 0 0 ف ذآ مرمي طاما ثيردح فو هّلدا

 يدع ف وأب طلخا ىادي و دكلرشما
 0 3 - ريبىا| | ىاايملس تتم هللا هيف ىش كم

 نم نوكياياكر هيض نّرقت بلص رضر١ ادح ساعان هفإطا ف جرم

 ةيكر رلا تكلم ذاؤزجاح ا هئارو

 /قئارط ضدالافاوزةديل ةكرشو

 .ءارلابرشماةياورلاوريغاو(نبإا لاق

| 

  (منسا املكف ءآرلا عشاشمللا تبرشأ | _رالذددةفنلاو ةعيسا يملا

 22ه 00 هلام نم ضم ونال للأم شب

 -ةنيل ضر لشاشملا ىهوجلا| |نالخلاقيو ألا دعب ىلا ذخااذا
 تاكاذا شاشما كيل نالخناقيإ

 نالذرغمطلا نم اقع ةزجخل لبيط

 ديو 3 7+

 - هنم ٌحْدنتمو نالذ لآم ثنكمب

 نا ملال ةوخر ضرادشاشملا

 لجدو سفتلاوبركى شاش اييطأ (اهق ىخو ءامسلا ءام اب عمتبجي لح

 5 وا د ايما اضل منت الا نعرسملا نيكل مد 3

 نترلرعال(نبإا نقع و يستعتووهمتم| 1. + ركع ض مرو برشتي نا ءاذا



 تامللاقف "كه ١

 كم اهذراص هحقن مظعلا نمو |ركفا لع اهو وش ىتلا جل ظلااولكا ظ
 ح١ وه ثيزمتلاغئحأ فْدتْن كلآهوع سمو اهيجتنوبقا

 لثمءالزعل لرسؤر ش أملا لربعوبا مءارلاهرم قب اهيفداهواكاف :

 فصال رج ركنا ريق فرملاو نيتبكر 2 هب دي رمس# ىذلالجإ لدملا وشمل ظ

 نام اك هناعاسو يلع هاي لا هديوحسأى ا تاطازم نششم نئششم لآقيو

 ماظيعلارسؤ طع ى الشاغل انيلج | هب ضمااش ىشَسخطعا نولوقيو

 نيتبكرلاو نيفكلاد نيقفرحك ظ هي : مة ائيشوااليدنم ديريىددي

 شساشملا دحاو ةراشلاو ى رهوجلا 6-2 .ثطاو : نب ليلا مصخملاو كالي

 نكمي ىتلا ديل اماظعل لرس ةيىشهردأ شمل جسار يوناو 1
 آناماداكذم ثيرحلاشمووأهغشم ١ ١ ترلا ملقيل نش ظ

 ظ رشاأم ةشاشلاو هطياشم كدا 220001 < مثرؤا تش و

 ٠ -بكتدارحظع نم | | امك ديلي كيلت كبوتب احدق مس نا
 ظ مظعرم سقم د نذلب مرو قمل ا حدقل 0 هرتولانتم : ظ

 | هّيِسْنا ف قآسلا نطابو ا نعيظولا ”ليب ششماو 00

 يعض اهظاي تبادل شم دقو | مظع كش اشملاو ءاوزتس هك ىهو
 ب اكتم مد عت لك د يف
 راكذا ناكللاّبيض سيخ للود ا هصمرشرموهكدعت و ؟قكماو ٌْ
 يق عم ذا ءانق لاَ مبابض ,صللاو سما وزملاوؤملا برقي نمأت |

 ىسسكل ابرام تميس قرهوجلا - كلملاو قلاوشللاو
 اهفيطو ةيوصصام ىتىوهواشسنم ”ءتصصم ى لت اشلا تضم

 ب رجل نوكيىتحأ ةكككؤمشاشم تاكا مظعلا تضشق و



 يل( 1 ا

 "بيب سس

 ليا وسمو 3 د وتل معد ةدرعلا سم ةلحجا ظ | كب

 . دوسسغلاقأم لع :ةينزرعلا قع 0 وال شلي وسما نيس

 | ببرق «دنعمانعم وادري لمتسييغ نعقمر

 لمان: نمو مسج خد وص ةداملا هنغ

1 
|! 

 ؤ

 عم لجو أم ةيبرعلا ةمّرَحنم ظ
 .ةببايرساة جما 2

 ما
 ؤ «سسمر نطايرص عمو بوثلاةنشخ
 تلدبؤرسسم نم ىتشم عفر دصمأ | داقاع نقيشسا ىزؤارطاب نب ةئعلا

 -نيغلابيمشاأ تكتم 4

 | صاخ سم هنالأهدح دقانلا ٌّقْدَص ْ م5 لجبل حرص ١ ىركي ا يخادحا

 ظ -صاقا مع ماعلا قؤلطا نع ايوتسو «انتغ بكم سا ف اآئم ٠ْ

 ا ةقانلارغمو |هتبلح د قانلا ٌتّممَكَص دهعاتحأ

 نيللؤضج كرتو اهيلحا شم اهشممأ أ 2حوم» ٠
 | ءاصقتسا#بد ع اوشملاو عوضلا ف١. ةطصاونءرسم نم تم وقيطرءددعم |
 'يلعاذامشتماو مرمخلا قلم قشماو يسلب حملا نكن مازلا مضاببصخ و

 00 ميم ابعا لاك ةرغلو محازملا دنع _حزأه نم

 1 ئابامصس اهم سدي قم |عئالمز سام لع قلطا مش نط ىلا
 2 مزهتاو مرا نملخ نفورتبعادملا ذأ
 -سيقلا ورم لأق امو ًَ دوام مفرج دن ملا

  4م ١١0
 م8 ١

17 

 ؟6

3 
7 

4 

 افثفكادايجلا ىزعاب شم »كو اًماَرِم و ةعيزام هحزأم دقد ا

 يضم ءاورعانق نحن اذ حزم اًضيإ ةئازُملاو مضلأي اينما

 ايبريىبطن مكرم ىذلا بيضا | |[ هشّرَع سمر لالاعطقب كبك



 نآسللا هقف ظ م08

 8 ركب هن ضو ينشأ ثيدحاف | انآق مدملا قا لإ ةلاقيالومركد

 ارت قشابمداراطيقو متل هيدارا | يسم دقو رحبت ةومص يلع لاقبالو
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 ا | قلإ زوو صلا غويرصلا نيللاك نكتعأس

 ظ يف طلخالاو اذا نو د ءامابجزقرملا
 ظ اورص تببرش سكب قة 5 م

 0 اق وما هبوشرفلادهدوصت

 خيل لري كمي ينو يش تيرا

 تيرصلامدلاب لايت نول نيف كلذك
 هعياوطو حسم نبا ثيدح كحل

0 : 

 اشاعات ةيتسافجرعكل ل ظ قمئانوهدا

 عزز كاب وه كيلا هناك هك
 |افرصاج يملا ذ!بإ شل نلاكبس و

 :قالعلا تجد سفأبلا تحسم 55

 ييسر :

 نع سمالأقَي نيتيفاقلا نيب نلاخو

 تيس د سحب تي ع وو سس سع خجول

 ظ
 ؤ

 رع

 لل أ هش عفش الذ قرطلا نور اذا 0

 كير ا6 اهعراوش و؟يؤراصم تنس تا

 5-5 - - 1 ييييببا_ سلا ل اس ص احل ماما ١ يصب حسا

 مقلع 71 2 ةتلبفل رص اصرل ا1تاؤردصلا

 ١ .رهدلاقيراصت نما توملا نأدرص

 املس قدا 5 ضن مي شفر |

 نلاثيس ةينزبعلا ثوم ظ

 تي أيهاقن و رانمابأ يصلخاو طفلا
 إ

 ظ 3 يثار هع اجب
 ١ تكيس - ضرع ميني نسكاق ْ

 امرهط - قرص قن مصاغبشجل «نلارضحم

 اش 3 1م رض زرل فب
 هع - طْغَض هوما اا

 ا-قرح- ب نع ملأ -عجوا-ثح
 | ردأ 7 55 8 يع 2 » ُ

 لم لاضس نقع -ضبك .. عند قوت ا

 ا كارت سرق - دل جل [كقع خب د : 1 ىو 4. ا ٠ ا
 -:اقيحوللجلا ةبوكلاو ا
 ا
 ا

 ويست ( ظ مس 3
 0: أ ليو ريم وا يوصي + نوعا ردصم |

 ا 3

 |سحلاو س .؛ أملا بول

 اسمكم ورسم ن اطيذمللا ناك تونجلا ظ
| 

 لامع فكلادلما١

 0000م ا مم ااا ل ا ا ا ا ااا ا ااا امم اما ااا ااا لل



 فظن نآسللاهقف

 5 دوج لضف ى ا ىىرص نييغدللا نجب

 ايه لحا تضف

 بوما) ا3نيرصتم ىرص ل جر

 6ا2ف لاقي هيدا كلتا ترصلا
 هلآيحل ىرطصي و ٌبوٌّريَصَتسو رعي

 سل
 و3 2

 -نيوندلابأه هاا بيولكلا ثورعص

 جو نع انأسلا رت نا فرصا

 تيردلا -ثلز ةريغ ني رصم كلو هير

 ,”2و | | هناك هج ثرغ ىف لعاحشلا تَرَ

 ىتثشئددانواًدوص هل تعمش هقَح - وهج فا مجو نعرفرصجلا

 ةردهت لحنا دهيرصو نيرصلا نيب | |:اصتنموأهغرب اقر ومالا تعيراصت

 قركبلا نييرصو كد ومص وعغلا نيرردص ياوساو حايرملا

 ل١ نيدرصو ءازؤتسالا دعا هتوص ا هناث دحرضهرلا رص

 تبق ١س نا ايهربرمص أيه و ثرآبلاو ا -_

 هاش ءاقتسالا دنع ةركيبلا نييرص | | سانيا لع مهر دلإ )ضف ىرصصلا

 ًاهقوكةسيبتز أمون ايع ةعجرل اودرلا | | ةءق نع نىرصي أمهنم دحاو لكن

 كل فهلرعصلا نم ىىرصلإ سل :قالع هضفلاب يهنلا عبب نرصلاوريحاص

 ةلكد صل خلا نرل ًأبلقلاو درلا| | هب كرصني هنالك ةنيوهو

 كددلا نيللا شعم نيدرعصلا نموض - ضوج 2 ل هوج

 0000000 هيادرصنب | | قافلاتاعايبلا عيجف نيردصصتلا

 داقنلاّكصلا او فل ةصلاورمهاددلا

 1 ىموضو دق راممملا نم



 سار نيب ممجت ىتلازتيصعلاةقرياحلا
 -63العلا قدا كرولاو دنغلا

 ا 8 31 هم ع ا

 قرَحاش 6لطيملف رص رعشلاق ح

 ببأبلا كتبرصو اةريرص ىاملقلا|

 اع دنع غسالاك5 لمفلا دار ثييحو 3
 سرصلا قلطإ ةكرشلا كانا د ٌدَرُم 077

 ولاد 5 درب هقزحو خبلطأب هيدمللا ّقَّيَع

 هُكَر راص مهو نع يذلا دز نووصلا : لص كاوهاذهزوعبس ضع كثالاحو

 نئثلا نع هّسضن َتَرأَّص و ىرصنأف - قرح خئئم

 0 عوق ممءاولالا3 تق رضا لمزختلا ف

 -نرض أذ ىنعلجرلا تق نها رب دي.دحلاب من دربنل مقرا

 ل جل اه دوه جاونلا قرح نعرف
 تقئرساو ىذالاك نع ها فرص هلك فدا فاو قرعاو قرا

 م راكملا هللا | قكتايوعيرزخلا ١ هب دى ذا 256

 نيب ىرصني ىذلا نيذلا نعبرمملا ١ ميه زمنا
 هاكاوب جرعضلا -ةعلطلا

 7 اردنا لاهاي ناسا بس رتكت تلا ءاسنلا نم :قداعلا

 يس تلا 1زانصنعلزنمدفرصلا | | لكا*كق رشا نهقر تأ هناك اهيتراج

 : 0 - شتا

 قدرك ند قلاز + !نمز َرَخ دف -س أنلانم لإضنعلا قف حلا

 أهي مطعتس ا 0 231+ ءاس ا ذا لحرلا ّق ََح
 -_ 10 ا اةفيخ حبت اجت اذه ممل اس اس سا اس سم ل سس سل ل سس سا



 و ومر تاسللا قف

 و ى ىو

 د لييرشد ليلك قرجي ءأملا ةق زرنا

 رفتذي وا ٌتْقأنتيِف ليلق قيقدريلع | هاو هاد ءاقو2 ١.-

 2و راو نتايلغلا نع ُرْذاَفَتِبِو لاق  دريصس ناللق راثلا هيحدفيام

 -ةعيفنلا | | شلادت 20 فه منيل

 درب وارحنم تابنلا قم امقلرا ظ -طقسلا هش

 3 ادق ثان الا نم كل ريغ دا يروا |نصبوض ديد ا

 ماع قدرغلا نا كاةرعشي تأبنلا مكرر نارين عارم هيف نغسلا

 -راعلآي صخمش | | لا ةودعلا
 قارحاو ذ ناك دي دح قرح صن مداغاني نييالّغلا عضا اوم تاقاتحت ١

 ن ىكي نا نكمي بسلا هع تادأ اجامل كامالو

 ظ طف جبطأب قرب رط ديدح دعم | لجرو ايش قتال حران اهسسقا
 ةحولملا دي دش طا قانحو قارسعأم لشمم مد لا ايش قسزالت ا
 0 -مياصاا ذا تاينلا قكدناك تاخد هشاكإ م 2 3

 نيزدغلادلاكتساوهو حملا نام حلا
 ١بان قمم فيرص ب أنلا قرح

2 

 ٍإ

 راك ل أو

 -تدوصلا نموه ظ را لامطوهىذلا قرغ لة مل عج

 اذ لضفميان يغدو نآضاككق محا لولا نم بوضوهعيناقرحةمآع
 -بضغو طيخ نمأ | -قركجم هنأك نول ةيف

 قدا, قناديل
 قرح ناكاذاودعلاة خسف | -بعللا ضيا قدرحلاو
 -”و دعو ٠ -ق ل اب لغملا قري اءأملا

 تسمو تاكو حالا 31 1 فسم

0 5 
 -قربلا ديد قرح ب اصس



 نآشإإاقف اب خل

 ثيلالا3 اهيقنبق 5 ق9 ةديرذلاو

 قدي زل ل ونفي بلك نم أب عا تعمس
 ركملا ءامشلا نم لاو سقشنزمل قنا

 كسر علنا نيعا دارا ندزخا دقو

 بقنتمل ةدي ض5 ول ول

 (قرح»
 ليدحلا قرح توص كبي لصاددصم لأم وعللللا درخا
 ناعم غخلصالاوهو دريلا لم جبلأب ءاسنلانم دو او لي ضضاو قدي حلا

 تنملا نه قيرح بانا قدرحو قرحلا |ةييعا هلبقو طق سمول ىتلاركملا
 دب وارحرم تاآبنلاقرحاا مدي او | |[دجوصلا ةضفأزلا توكسلا ليد وطلا
 هناك تاذالانم كاذيغوا#دداأ اداصع«تزوأجرق قعستلملا ةىضنغا
 ٍحاو لع قرا قا طارمن جبل ايم قرح 2 دش دو لئلخ محا رشعتملو

 رازلا ىا تدأي :لاة قرشا سا اكنم

 -ةداخلا ةلعتسامن
 قرحت اغالزأنلا كيرقلابَق 2-1

 ؟رقو هيد ادربلا قرخاك تأبنلا
 -نئشلا أ هريثات قدركلاو

 ةَءَّل نم نأضالك ىدعج أم مق كلا

 قد لحي ذ م عطوان نحول بح

 نيل لف ست ام يذلا نعوهزالا
 عجولا نم بلذقلا ث.و دصرلا نم
 سسسسلا سلس سلا ل ل ل ب م مس

 :ةوصو تو اًدٌّرَع تٌدرِخدقو

 ظ -ءايعارت اميلع نيل دبرخ

 تاكآسلا داو تيوكسل لوط ُدّرَلا
 ظ داس أ خلا وروما توكسلالاطا درخاو

 انكاسلا حلاو لذاك ع اريح نم تكآسلا

 اذا د خد الكنب ءآيحال كيد نم
 ظ وهلا ايلا دّْدكو ايس !اذا دو ُلَد

 يديرخ ادن لكو تير عالانبا نعلم



 اب ريس نإ نآسلاهقذ

 هل عريس ف سرفلا طرخما

 لقاتل طزحلا

 ظ -قعفلاو حلا

 | دياثفاإإ ءاكبلا ف. لجرلا طررتصا
 مهديتوصلارؤنم هلس فيس طرغخا
 ناكمرخرم نهُولا نخارتاطلا طمدت | | ثداح تول هباشم طارتخاكك دع
 دن اكك مةيلد كل ذدعب سمت هنال -هنلا نعق رول نقرنع

 -هطرضخب | |ولرلا طرخوأيلسرا عرلا ف لباكا طرخ

 هلع ديصلالجد ىف ةكرشلا تطمح
 -ةئالعلا ىرداال اينما

 -ةعرساو ءاضن ليسا ف طوخ الا

 حضر اقداع نم جلارمشلا طولا ظ -اهيرحو اهاقلارحبا لف

5 ! 
 -قدىاريص طا هانم ا وا قأشلا نضب رتواعاد وا نبع ًعّرضلا

 هت وط لي نحلاثتطّرخ | | نيللا جز ىرذ دع ةقانلا كربت
 (درمخ» هعم مب رذجي و راتوالاظفكا ّققعتم

 لزرلابءأطلا تلدب ١ ةطاخأ دنع معي ران واناعطغل جلتاملا

 ةديزهلاهنيومتلاو حالصالارذصاد | قررا منوكك سيكل اصمم علك
 طاخلا اهطرخ اوس ةيمدةقيقحلا | ١ كاادكتيسأ ب فام دع جرشت مداد

 تدصخروت ةليمجلا 5 املا دع تّقلطا ظ -اهيذ
 ضوعيأد قالطا نم ٍةَييحلاواركبلاب ادي ةيعلاط منت طم لجد
 لع دز !قالطاو ثلا دع ثلا اتقن

 ءاقرلا طي ةنس لك اهدلج | !بيصتن انبلا اذ كيرضلاب طرا

 نوعي ط خنم ىتشم عرفة د صم ١ ١ طويلا نم كاك ض لؤصا١ أسم

 | ف دعو ودم توكت تدحو 1 وذ ىتملا تيدكلا اهنم طر اهنا

 ١ تلتف
 َ د



 نأسللامقف ا خل

 - هلغسا) الع كا در متردد ه العا دع

 َهََّح تب نتجا| ذا وقنعلا ٌتطخ
 ظ - كاعباصا عيمج'

 .ىضوا ذا ةطزاح او >وغنعلا لججرلا طخ

 -اًيراع هّشْوُشُك جرخاو ميخاذ

 نم ًأاضياوزاجم ة دوريا ل3 لا عنساو

 ايو داوسريذ يش حانعمام دناقتشم

 نينسغ نعي قوه نعلا كاذ غد
 اىندجي ىذلا 7و يا دلا طولا لير نم ورتب رعلا ف كدرن و درب نم

 اّرئاع مطهر ش ءكمسمم دي نم هنسد| | مالذعم ناي ملا لذ و درب وكميف

 ْ ا ظراخ | (ءاّيشربلا قس طبخ نرثي سسلا ثا درلا
 ةبادلابهيشودبعرهيلع دم هنأ: سم نم و - طير - ليم - ور

 المهم خس صو هنسر ْنضُي اهو مر - رب مايهعل لبح عانعمأم

 يهذنخ طرعأل :تارخو هطاختقان ا وذوبو ططغق نون -درتواتعبا

 _اهيساسدع أ لمع اري مناد ةلوه- نو ذرب ىنعمج

 ظ -خيرس نمل سزأإ أ ذا ىذابلا طرخ ك0 سهلا خ عمت از دورب تدهوأمو

 يح اكضاضقنا قصلا طا ١ ؤ ث)ظ رجب

 ريسلانم | | ق ذولا طرخ تبوص كي ءصاردصم
 ةرهاذمو ماعطل ا, ض علجرلا طرخ. ا قل ةكلعف نمو بطرلا نصغلا نع

 ىضفي ثيحو لمح نعلا لاين اك ظ ل باتراام ثدالا توصلا معد و

 طرا قباطا هلك للا بنعلا طرخ - هداذأم ةىمص

 لك دع. | |انجايشلانعقرولا كشف طولا
 ظ كو هطزحت د ضاكاة لجرلا طخ هتينق دوعلا تظن كزكي
 -ةقرعمالو 0 ضيقت ناوشهو هّمَّتَح قرولا تطرخ

 اةمسسلا

 وسما



 ايدصاو دربال صالا ف هد دارب ةيسداف

 تنال ب نلا ف دنع ى ايد ةديرتد

 ةداربل اس مومو جر ليادب دي دوما حر بأن دال خخ - و نوع تناك دب ريل للغب |

 غال دربلاءاصالا حلاوه ذهل[ ىلا | | ىكسو تغفخو تيرعاة اهل رم العلاكأ
 -درب ل يخي توصأ |[ةقاآسلاواًديرب وسلا لوطا
 جيلا شخلا ت حرت لاقي تلا دربما عضوم)كسلاوا نير نيتتكسلا نهب يتلا
 جلاب دربلاملا جات نالت خل العقلطا | | تيب نم نوبترملا جويفلا نكسناكا ظ

 فرس داالكرمتلا ديجنمرمؤلأب مودابلا| | ةكس لكؤ بترين اكو طابدوا3 20 وأ

 -ةقالعلا ناذسرف نيتكسلا نيب م دعب هلادب

 قرم دا“ ؤرعم تدب يزعلابع جرجا -ةجبرانبقو ١

 : -ةقالعلا| | وهف ىيمالا ىلا درت نق هيربلا بحاصا

 لاقي درْبا اهدحاو رمل ٌةرابال ٌقاارغلل لآقيو ديرب لوسرلاو ٌدِبَم |
 دوج ول كا ذكمس ةدربإ لنا هل هيجل ةطيوت ناجل
 دربا بوث نم هيف ةغلتخلا ناولالل وهو نطقلا نم هنالم اولا نم ُدّرْملا ؤ

 -صايسوداوس مليش | |لقنوترب ولا نم نذل ١ امي ليوق اذا ددابأ

 كوتقلا ناللتاوقلا دراوبلا تاقهرملا -تاوص نم نت ١ املا
 ظ ةرابلا ملاقالزهاو درابلا هب نجي | |مينأاهضأسو داوس عطربف 550

 هفصب اق دوربلاب ىيسا نوغصي | |بلآ غلا ث ناك ثيحو دربلاملصا |

 -ةداملاب درا امناؤ لكل ه١ -ماتعمداص نوللا| نه مع

 مأغلابح كابح قرح - قِرَه ةينلبعلا خ- درب هناك ناح انج بردنهلاو داجلا درب |

 تكأدمعم أد ناقنشم نمو ددزبلا لزن -ايحرزخيا
 ا

 1 ص ص مل حصص ل سس بع ل ع رح رج مم ج6 ل مح حاصص ذا د حس ا مس مس معلا



 ف ماس مس

 -5 د+ انبأصا ًانيلع كرَتو ليللااز درب

 - هت ينهمت ربو شعلة كداب تليل
 مونزغلا ةدرايلاو أ ىّجلا ىف ةحابرلا ةدرابلا

 حاب لن عوج لك ثبعن يخلص اعلا

 ءامملا ريعطت ءاملا ذ_ دربي خضور

 -ةدمسلل

 قش كلل ذب د دوما باوصس ٌحَرَملا

 دربو ٍق هدُدُرْئاوُد ربا عمو ةدرنب

 -خبتاكيضلا لع حرب جرام و

 ضرس تن درس هنيصرع يعل بح درْبلا

 دريلامهباص|| موبمقلا درب

 ا هق وو درا مرط ةدالبم جت

 نأ ب نيعلا دري من اكمونلا ُدّرَملا

 -اهدقي

 ءينعتيت ى ١ كل طصم لع توما كري

 الط سم بت ى ١١ نك قا نميلع درو

 حرجي الث يعأضيا 5تامىادرب اولاّق

 ىؤذحم دربراسصرناكمنم ددأبلاتيملا

 لاز رع فعض وري وابن تعيبسلا درب

 ع ءمردذ ئنلا ع درجأ خضعوا

 ك]ولفو تيسلاوزي ءاعدربلا قالطا

 ةرارحلامدع ضعمب ةدوربلانمرسيل

 - حرب بأي درب نم لب

 -.ءايعوا زوج نمومتا وغلا نيعض 2

 -هبأهلوكرنبع دو دربي لح دوريا
 2ك اكو ى ليال م اًمكَسوهم ليإ ف درب

 هتمخلالؤ كيلظ نا ةنعم نالذ نع
 هيلا م ضقت

 نيلزنملك نيبام يد و ناز دريلا| |[ةنمزربأم 1 مص وو ىالجرو كادي

 دربو ديربلا باودلا لعل سرلا ديرجلاو | | هنم حورلا مح رانصومتوملنع دريف

 ةكس لكليربلا ككسو هلسرااٌدبرب - كن رانلا ىلطصام اٌدداب
 لصا١ تأم قتح عآزعم درب مح بوف

 | ةداديللارهصي ثدح ه ةددرجلا درجلا



 ظلك ناآسلاّمفف

 3 درآبلا غل ابد | تاي آسو صخالاذ هيجال م عم ارملو

 ءاجاك داع كلاب طاع كدر ظ ناالأ مرللا طلغ انهو ءاغاباؤخغ

 ١ ٌكدايةاقس ندرباد اداب ْ ناك اهفرعا7*برعل لعبا ز غل نوكي

 " ةقيع 5 مالا قب قج لاقي |. | لجسم طرص نا نع تكساس
 -قشعل ابيطى١ظلادورب 0 د يق عمد >(لأق و لحاو

 دعاملا درمي ءانا مك اّركلا اماخ اهرخ نم أ عوص تحمس خافت

 يا 2م ةإلكو اره درب رطملاو ىرثلا دوب 1 ماه دلج نم اهنوصخغيشكلا

 حين فلان اك قدرب طؤضلا تدي دولا درب ظ 2 نك نخوة

 0 ب تيوب فا /  -لطابلابرخاذ اذلجرلا وفن | ١
 كالذكودرابلا ءاملآابىلصغاى ابحر رغب | ْ سأطلا 4 "رح: نزف اوريوزفخلا

 ءاملا درتباو كاد كيدز ريتا هتيرش أذا دق ثلقلا سنى ف هد لجأ بوثلاو

 او سأب هس | دع مبص أب يلا ثوعا

 ١ | | هيف ديم استلقع 
 لات لك 0000 | اًبوص -ليصار درهم طخ لمدرب

 جحا مرنطع يكاد ىناعال راق عمم ظ 5 ةلطأو دربطاب كربلا دثع ثاىدحي

 -.ذشيلاؤ طع فيلا فجر اغلاق | | عمزلا تلهب دربلا ناككربلا دع
 ًايمسفلا هزظلا نادر ايكو نا َدرملا ظ 00 لا كلهجاك

 امهدرب كاذب | ةداكغيقن ةدوربلاو حل نضدَرَبلا
 درر موه طلو ريش لارا اسكما ما ييصاا | ءاصو اك ورب >ردي ولا درب

 انت جم كانشج لاقيدربلا ةلوخدلعا 5 داب و 5 دزيدق و دادي ودوُوُجو

 يدخل قالك در 3 ًاقياكعأم هرعت
 3 يعاب دق ورءاجاج ا

 >1 عسا كي



 نآسللا هقن رمزع |
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 0 دال ا وطلال | ندع خوخ و قرد يزل دقت

 عما 15 علا مازإك نم برعموض لشد بيراك د ولعل. ييقنت ةتريق َِقَنَو

 ابيرعلأو قصنمو إلاق اشو و لدم ىصخ ىزحا ةدوصص_خ ن وكف

 ةقالعلاىسداال قرطلا فاحت -بلقلأب مث اواو ءاغلا

 قرطلازخا ةعرس 5 ٌبّصعاءل لالاق تاس

 | - نقلا قطلاولاق تندكرلا| | دوسي نعيصخ امر حض بو
 طمطنلا نودمونلا لالا ْ -ضاسو

 جالصأي لح كو ازميقمل تعم قنا -ضأيب جيف داوسل ميِلظلا نعصخ

 ا تا | ديروملا ءالصنم ًاهيِف ل غيصخ بيت

 ننلورل منيا زغلاو 3 0
 قدلا ذه مهساو يرق ازا زي 2 د ولو ظ عس أت ل!ؤ نت ملا ءاسنلا نم نيوصخلا

 مانيناردوقلا امليرعاكنباألق ككطلاا | 2 -ةقالعلا خخ اش اهافنخت
 _عييشلان .رمزقنيو عانق لع | عض ةصخاو ةرعلا ق دش نوأصخلاكأ

 هيبش تأيحلا تاوصا نمي ظ ىوكوصنمو لاق قودع ق ةرسااذا

 ظ عع ءاحلاب لاقي دق و ا اب اًياصت اعلا صحا بإوصلاو ثيللا ْ

 ا فالاأما كصنم ولا لاق ةدعلا - هودع ق مسااخا

 ءارل اب يخف” لعف قلاقي | 0
 د :لزعالكة يخواو عج لق | | اطودنع ايئاذ كى لكي ديصا ردم

 دايحلا نمد وسال[ وسأل ميزت ظ ظ ٌرضلاو اًنايحارمتانلل محي ىذلا ءافغأب

 مع لاق دين سغن ناك يفي | ظ برعمري جلا مالك نم قد رصملا نعم
 ْ ا

 ىصنموالاق ناك ضحبس همدتعل لش رتح نبت - قاشوريخ

 مسلا اج ل2 مس مسا مصسس ل معسصسسل ص. ءاسل مل معاش 0-0000 سس عسسل سس ماحس مص



 1 :أيع ى ا[ ا ' يبول ا

 عا 2

 -بقثللا يصل (لعنلا هب

 |رأثاا وعبر مهن لغه رهوقج ةح]زيفلا

  لبالا ىافخارأل ! لعام اؤاوح

 اهياهفصخ ىا اهباهوقراطرك مد

 1 -لعنلا تصخت اك

 كولا هسفن ع نآي معلا تعرصخ تعَصَع

 |تاصتخالك ثالذكو ُةَقَرلاو لص 1

 فرو نابرعلا نحأي نا ن6

 ضعب كعاهنعإ تضعف اضع
 |َتفَصتخاو تعج لعياججيج

00 

 : دعصخ

 ١ ماا
 رد س 5 ص تا و ا 5

 رخشينلا و تعروصخت كج قفل أب ميلف
 شا طا يعل دمنا حا

 لكي 0 1 ١ ا

 . ظ رام طل نذل نَقغيفاولاذأم

 -ةفدعخ اهيفق داضا
 نأ قام كيرا غن هلا

 هيلع ٌتَْصَي بيلا نجللا نعيصخخلا
:. 7 

 اديشن وتس هفاك تارا
 نأ انحظلغ ناين تقضصحلا

 ا يوت وفاقد |

 | - صوخغا نم

 | ٍتعَمصتملا ةدحاو تاير تلال
 اهناكوملااهيفزنكي ىلا هللا شم

 ك0 ا

 عمال 2ع

0-16 

 حاوسلا لذ ايفلا هادا نيشإَىَح

 - تيعالا نبا



 هسارد شخ يذل صالا سيخ دقف | | هل ممسا ذا اهّمَد شك شك وضل

 جاب عشفلا هلق قنا يساب | | ليلد#رص اركز ميبرقانه ةكرحوا تدوص
 ةَغْعَح ا -فبوضل يك ح ودل نوكمَع

 لد سد ابخ تحشد وربما ١ يفض رح تيوصلا ةفشنحلا
 ها الخلا نيا داتا ظ - اهم ةدك و ْئّنُح لاقيو قتضلا

 قب ةراوجمن و ينتعغ'ةدحاوا | مهلالع كيسلا عك ةواذا شا نق

 210 0 6-5 سكنارلعإمل د هيف اَقْسَح] تعمدتلق

 ىةروكذم شوءانلاإدب نصفلآابوا | 2 -ًانوص 1-00

 ةدراوج اى دنع وعلا لصالا اهعضوم ظ نىّشف عل د ىمف# .ردرف ىلا شيدحف

 ا هنم ضعل ىري ضد“ كافرتفسانلا , الي دشلاب سيل قع غشفلاو ورق

 ةراججاط اب داقتاككورخا ضعب ىربالو | ١ تم ٌةفشخماو [هاوص مبضلاةفشخ
 نمراوجت ٠*لاكأت اب ضراكا ل .تبنت | | توصل ةإوهسلا هيلع تيلغدق
 ةدوك صرابسأب ثلج تن ازح شي داما | - هيخىأم ردع عومس

 يبابسابرهظتو تاّيضلالا دلع | ١ .دالعلإ 2501 حضاوتم تتش لآبج
 -كااتهةراكتم أاًضااعلا لاق د دالا قش

 2 تعرم»» ١ مرحب اَدتَخ

 ةيلصالإ اصل ايسنب ىغشلا ل نبذ ١ ف عراسادادتم ةةنإلذ ىّشاخ

 ةوصمادعصخ ناب لوشلا ةيلكلا 211 1نكو !!ذكىلا نعش اخو لاق 'هءأفخا
 |داص نجسلا تل دبا نعنع ىرخا | ظ -هيئاددابا ةلشلا 1 َىّشاَخولثم

 3 شاحب

 مم

 خا لبو هَ ميرا رساد عت عسسل
 هل

 لخلغسَخ دزع مع اعل لامعا وفوا - ضي جوع »عنخ هع

 ا سلسل اصح م سس ا مسا

 كي
 نأحللا قف



 صخين ءالتبا شحمب |هذ وكف بيدالا | ثيللا فاطغ![يقو شاغل فاشحلا

 -ىنعمأمهنم لحاو كاسل صن و لمألاب نالوا ناش ا

 هب طّهن و هبَىَشّقَخو هبَتَقَخ | (شا نعل نم نسحاوهو هنأفشنل هب

 لقن مث باه ذل! لصاللهب تداذا ١ |دمسا قاقتشان شائع لاق نم هلاق

 عملا 2| | افؤغا) ايل اغلا لوقا مينيعريغص نم

 0 كيا وت نينيعلإاخص نوكي ثيحو ىاشنت لبلق

 اوم او يعَدسلا بيلا فضلا ىثعميش ضلع ا هنم نخارأبثلا ة ىربالا

 كلاددجلا كل نكو نش ضخ اريشلا ليقو -نيعلاف قيضرمبلا ةوعض

 لاق واد شخ ودم َىَرَخ لكو رهالاعلا سدا ضخ باب دذ ئششملا

 ةدش كرشاإ ذ درلشلا َتَشَح ره ويا | (ّقيا دج نوكي نادعب ىلا ٌيعنتعلا

 لوتامألا دنع كفْشَخرإ عمشدربلا | |وهليشو هلوياآمل وا ىتخوهلبقو

 ةياكح نمدشغلانالعليلدانها | كل نكىمعم هدعل هيشم لوا نشخ

 ريل ا نالسبيلا كبلز مش تدوصلاا -علرتسلاميبشم نم
 كال قن م سبايرناكراص دربلادتشااذا | !برججم ا عى ذا لباككن م ُتكَيْحما
 - دريلادالثش |١ | -ةقالعل لك ىسداك

 تيبشخلاو لوأج شح عطاء أم ليللا ف ريستى لا لبان م يظل ظ

 ىمهاتمت ءاىطبلا ىرجام ءاملانمأ | -ٌقِطاَحو طِياَكو خت دحاولا
 لنلاوهو نسخلا ل شم َفْشَعلا كرش سل له خت ةتاللث وا نيموي مق

 سدي ن العلو نكح ًقينخ أملا عصاي ايه داو الع لياداذه



 ملال

 ل
 -(نوسخ نم قدم كركر لصم

 هلصاريوقرع تعطقا ذا يعبلا تفسك

 ناسللامقت

 ا عطقلا لعم جةسكلا هنمو ةيطغملا نم

 ظ («عشت» تدوس او ا غو وضبه ذ

 ص ب كيطت» ةروص هذ طرا ذا لكرلا نعس
 هيناالقن لوخدلاب ضخ -لثل ا ط عوض نموأس ملاح تف

 هبهئلغ نم ةذوخأل -- ١" سيحل عم

 لقنولاهيف هب باغ ىاافسَخ ضدالا | سكى شاهينم لبرلذ موزع لع
 0 وسمو اا سشل اب هسفن تنادحا اذا كعمّكيملاب

 ظ - يللا ل وه لغأ - نر مفسكا
 انو ئشتحلاو عيرسسلارملا عشا - لأول حس للأيلا نساكل جر

 ظ - وتل ممواصدلا ع ْ نيم قو#_مدداع مجولا تعساكل جدا

 اةعشع و ندي ضدالاف َقَخ - لالا ءوس
 ديفا اعدنت» نشَخَو يي ١ مسح لق مومي# ىصسا6 ليجد

 ظ -تيهذ ٌيِدَخو ٌّيَنَح - كيلا نم

 نايك لاا رهو تعفن 0 د١ اةزيووس ىتكو م

 6-0 لجرو ليللا ل وه ع ةَىْطَق هفّشكو

 ا -ليللا دع ىرج شفي م نمرسكلا
 خم يا يطال تول عطغن |١ ذا نيساكومهف هلما َتَعَسَن



 تاآسأناقف

 : يل
 همك مب باغ ىا ضال هلذاستسخ 1

 -ًاهبفلخدو ظ

 0 فس اخ نيعو نيعلاروغ نعسفا |

 هك تق دح باغ اج تقف ىتلا|

 .نعيضرتبلاو سلا غل !
 ادد شو توت 5
 كل نكو هننااَهٌَوَسْخ واه ءوض بهذ

 |سمتلاو ريظلا 2 تباغ اهناورقلا
 اهخوهدائولخ ةءايقلام ويعمل

 6-0-0-0 روكتاهناكءامسلا تأ

 - تعض وويل دنا ق حلا تعسخ ا

 -قؤافض الفن كعقسلا ٌضَّسَح

 د ةراجف ترفح ٌلوَز رخو نى وضرتب ظ

 -اهثأم ةزنكا ف دام اذ مطقت ملف

 -اهئام جر :يكرلا نعّسح

 3ع ءامىلارف ألا لم نا تحل ١ ظ
 | ني نماقناو ياووسلا مع نويل |

 -لشلا لع وف ةلبقلا|

 تو مس دار و موس جموس سوو حسوج حم سمسم دج حل م دب ب ص ءجد# ديحسمم جس حسم ع ٍإ ا ول 2

 -ل نلاد لازملا تعش
 لاك ذالا مسخ او ملظلا صَل ١ ىو ضرالا ف عد

 لغملاءاعوش عركيأم 00006 نيد مانزل 5 وسب لعاب

 !ةناوهلاو نآصقنلاوه تخل
 ل
 عتسارث ىلعيعملع ةبادل لئسبحت نا

 - نطبلا ىف امنا نم

 ير عنرلم قتلا يلا شلل ظ

 اغطيغنلا نييفخلزمالغلا لآقيد | |
 -للنطا نعنعس اذ ازعل نوشاخوا

 ةقالعلاىرسداال ا يعل د ةدك قم اعنينلا

 مسرب

 مقا ةاكو لا عسا ءم

 سارع دالطا 0
 ىف نسأغلا نال ةداعتسالك ماضي

 -اهيف اكيوبحم نوككضدالا
 لك ١ ىيغ دع تاو كدمات
 عوج ا لع تعا قالطا نكميو

 ذسخت داو كوب ىلا وجلا عّسْفْلا
 -ةقالعلا ىددااكا

 - مبلل ضنا نيسأخلالا
 0 ١ ستتم دج 0 تت هج



 . وسلا نمم م وسلا

 لحم ناومب خشن و غصخن ضو خستس

 :ةيلصا |مارغو وسلا نموا هن لكنا
 , -ةيكفواةبد .

45“ 
 امس نمذ وأم ٍيرفردصم

 ىمهمراولا يشلا ف عبصالا تخأت

 -توصرغ ن عز ونللا لع قالطا

 نآف درعم مأاسو ماث ىرهزالكل اق
 او راي أيه نعمت أعاد هعمل

 ةوجنلا اصعلا لافي ددزولا تيللليغ
 ونت طرا ة جوس هناك

 ص
 وسإزثم ةراكعلا نم قرع هيفردصم
 -مونلاو خوسرلاو

 "كيلا قع ضرك ضاع أب ماؤصسلا
 ميلا وسلا توص أهف محضأمل

 غ_ ذل اهينذ تّذ َنَغ ةداججلا تنس
 ؟سلاؤ ناعمالآ جزيلا نخر وضرلالا

 قس نسم :ةبلا 2 2 لاقيو أيعمج

 ةعرمسا تالطا فار لدلاءلصا

 -حزو رقد ل م أن: لشملا لع ناعما

| ْ 

 ْ خاسراهنع ثداعلا قنصل ككيير دصم

 خا سرالا ظفن ثديحو ضال ف نينا
 مموسرلا قلطا تدوبنل للا ةخاسالاو١

 وسر عضومذ ثيل اًخوسر يمد

 يرض >يفلخدى ذلارولعلا ةريسا اولا

 -ناضالا ل3 ىف مسرب ملعلاو اًسباث

 - شميت نمكرلا طسر
2 

 «ةايسابض 2 اًحوسرريلطلا عسر

 ضروعي اك انن بض اذا طملا مرو

 كل ذكيلع قاطيف تول متوسرلا |

 ض رالك ش لوخ ىلا موسرل ارضضرعي

 ىطللا زوم سوربدعلا زعم ثوم

 -دحا فحم زم ملثم تبث ثلا حر
 5 «كعرصض

 قلطا مث خوسلا تدوص كوب دصاةرصم

 ض سالك خوس نعساملا بايخلا دع
 ورم م

 5 ٠
 لو ل 2

 هلااهعسخو تفس او تفض



 تاسلاهّقن

 -نيبجا د و نيبججلورصداولا

 (عوس)
 دج ون أر حوس نم ْودْسِم عذر نصمم

 هجوي آكل وخ دلانم وسلا ذ
 لهمسلا لوخدلاب صتخارمت وسلا
 بيكا ىلا ءانهلا دعرمت قلل ثا
 - لهسلا ل تلا تودي

 هلخ مل هس قلعاف بزشلا غاس
 -قدحاذ

 -لظدلصاقلع ا كيازن ماعطلا عاس

 -هاياهلراغآس ا ةخيس ءغوسيمغاس
 هفيسل بل شلاورم اعطلا نالذ غاسا

 هكرت ليقو هاه ب اصاامَعَسو
 هدا هو را سم اضئاج

 كيغسا دوجاكاو ىدعتيالوى دعتي
 لماع تضع ىلغس( لاقيت أسا
 -ىنلجن الو

 لاقي كمشت :ب تتيكسا|م غاوي

 / -صمصمغلا عا وس ءاملا

 لير راكب ذع غوساو من اس برش

 لفل
 -ةل وه جب ثيعتالب
 هتغاّوس اناوزاج ىزلعف ممل غاس

 ىانالؤب نالذ غاسا هتزوجىا
 هتجاح ءاضق نأم هيد ةمارمتمب

 دعه للاجر ةَّذِع ديرب نا كلذو
 ااا ذاخمالكيمب دحاو بيف م هادد

 كلإ ذ نمرثككن اكن اب ناسا ليش
 مىسسلا لآعنسارممك.اوغاسا ليش
 خم لاو ك لتشاكب زاجمزاوجاث
 كرشنا لع دل وب ىذلا لجرلا ومس
 هيناك اكوا مغوس و ماذا نكبرعل ناو

 عرش ا لع مدعي دلواذا كلذ لماو

 رعا مهتي هب ىلأتلا ناك لو أمنيين
 -خوسوم ليم ا

 ٌنلو اذا اًغاوس١داخا لجرلا وس ١

 آ -همت1هناك

 تق اساخم اوس ضدرالك هب تغاس

 كشاذ لب وبا جل ثي لح تو ءاوس
 ظ ات دجوأم ضراككن_غس دمث بكراذ

 الخدم نحو أد هيف لخد لى ١اغاسم
 فافسا#ثعاب رص ىذلاوهاذه



 تي ظ يف

 ناتفلع دع جاوس ضرابإ تدراص ىتح روع وهو كر ام ند ذل و

 هديا عا 3

 قي و يططا عاد ياسم 6 ذا ١ ميسر

 ا .عخوس قامشلو ىغا وكس ءاخلاباط ل2 اينساًبوص كي دصا درمم
 حاص ةحخاذ لاق ضان شؤم ءال يلق الحولة مار الكت خاساا

 اهبل طضيانا اوس اولا ميت نب يو
 نيط خا سما اوأهبش موسي بعصلا | اعد امنوم وسن ضرك تخأس

 هي نال اّقرطملا غادر نم وأ مرتكا الدال ذكو تغسل ١ ذااَناخوسو

 ريشمكنيط اق دي دش تاس اميفتوأ وجة لخرت نجس حض راو غضون
 11 اقر اكة وول عيستلا ها قرا و ةقلس ثيرح ث ه تخلث لشم

 اخوزت ةنيطلا ف انخوسشرداونلا ةد١ (ضرالذتَصاَع ىاىبطذ دي تخآسض

 | -ءازلاب نيس ل دبب لسان يف انعقد ى |١ (ةيلعو انين عوس وم ثيدح وأ

“0 
 - خضومس نم قش قرت ددرصم

 همدق سخاث خإس اًهوت يذلا ناث | | لمهملا ءاىل اب وهأمناو لق ضرال

 !تباغشضاخ نو خوش لح ولا مدع ل كو

 : -هيش | | تنل ظهدل ذكؤجيست لجرلا تخاس
 قس ضرالاف بهذ مخاسو خان ى١ حا يس و اخاوس ضد ندداص

 اتاسمراولا نيشلا ف_ععبصالا تمخاث -ادميط

 ّئننلا ف عبصالا تخاث نم بيرق | هيلا يوسوس ئذلا خس
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 سرفر ناسللامفف

 :قالعلا حال ذ و مَضَخ جماع 1 م ا
  ةقالاعلا ى>١!لوطلا أيعنا

 اغلا وا ىلا نم امارحغلا [يلالهّمُخ
 رتل نارا نم ببرقوروخلا نم
5-000 

 مهد
 ْنَحَلو 02 لك رمعبلا باه ةمتنلا

 ونعم ف

 جوني حان -ءايع ةزما خا لجا

 -تحأنو مونت أرملا مالك و ءأمحما لعل قءص خو ارعو ماّعا

 "0 يس ميغا مسوذ ظ رجيظل رم ءاإ نكس حم بئمسملا بررعلا

 -مؤيتملا | ذا ميش ءامل لرقتو لاس ير يشمل وت

 لع 0 حانك جلا م اتخسا ظ 0 حرف لعل ىعلخم تك نو 0

 حانتساو ءاكبلارضخ مث وتشلاراصا كيا | 2 (نمومهف الصا ناكناوىحش
 اغيل هانتللمأع نلامل عم دافي من ىلا | بنجتل 7ث د لحأ طا انيسلا هع

 ا ن1 عا يسون تاس را ىريديالىذلا عال عش

 | اذااضعب لم اقبإ نضع نالت اونلا (ىنقلابهداذا انعم جما ع

 لباقي ذيحو تحولا ريق لصالا َىَغ | | لأس هيف لصالام عذ دولبزلاو

 لياغتلاءلعولطا اًضعب تاكتاند [ضعب ار دهمماخببر يعبلا كك ىترقلا عف لذ

 ::لاقب اهب وبه لدشا|ذ1حايرلاو | ظ ج ىف هر نمزقن ناكايا مبىرش

 وأنتم ا ئتاقعلم اهنب لباكجب كا ىزقلاب
 آم ارصنلا هاو ةوقلاربحومل اميذع هجم اينعاكابنق وهو عراتخا

 -ةقالعلاىسدااك| ظ -سئنلا يماكأ
 ا 0



 نآس قف 0 ماع
 -فيفخ مون مانا ذا ل جرلاافغ

 .. سعن شخاو لجرلا فغ
 يقسم غفلا يلب نم وفني امْفَعلا

 ناوزلاكمب شريف مأعطلا نم جرام
 ماعطلاَهَخ :قالعلا ىسداالسصفلاو
 مقالا مك اكد افغ نم هاّقن هافغاو
 ٠ | ىشغي ثيحو اذغل ىرخا ةدوصاغ
 اهتل قاطعا افغلاو سأعنلا
 -رتسلا اًضياوهو ذل لئذنلا

 ليقود متيغاذ تجرخ نابنلا غشا
 ةصاخ ءاّدحلار ون :يغاؤلا ووغفلا

 لبقرون وفت خفاواًوْخَمهشلا اذ
 ةبيط ةَوعَف نم ت دجو لافيرمتت نا
 رخخ نالح كعانه للي عفو

 _اغفنم
 يصنوظلذي ىذلا ملا اًووصقمغفلا
 ةجالعلا ردا دجلا :ىضجا لضم يف
 كمواو كيضغلىا كاففاىذلاام
 ليكو هاطغ ميمو هوت تيبلااغ - ةيدعاك مين اذ ترص ىقح

 نقساعل يشغل او نيطل ايأطغاذا | | هب تريذماىطلان م سرخام غفلا
 -تيبلا -بلقلاب لمات غفل 6

 كعوتغياع مخأو ضي ىلا دع مخ
 -قاناعت

 أحضيإ تلا و عالعإ عيش لكىغ
 ذخا نضج وةيلعلاورمغل لو ليبموغفلا
 -ةقالعلاحناالكمغب كل كوغفب
 | اعف او مغدعب سنا ذازجرلا ضف
 اذا تاو ةالعلا يسد الك ةعاطدعب
 لطادعما دااذا خشاو نسخ لي 0.

 سسبلا نعيؤتملاوهو ىلا
 (افغ

 رف! ةموئ انلا توصلي رسم

 هلقعتمرطرللا ناكر يلع ىشغا اذا
 داض ضاايلع سلعرلصاةاطغو

 أنتليل ئيبِغأَةدطنلا نميلع اًيشخم



 ترحاوان م و دحاولكل ءاؤلاو فاكلاو ريح ملثم ةيحلا كت وص وجي ردصم

 ءابلاف ناتوصرخين ايرسلا غ تسلا | (ىتلااهناكعغا :يعلا تيس اءن نمو
 واغل كة راناوةبيرعل ءابن ام ظلت قرات ميلا و وعفلا اهم نم 0

 ءاتملاك ظنعلا قرات ءاندا> يجنرفالك | .ًيشنالذ اعذو :بيطلا تا هلا ءاعفالا
 ةييرعلا “ثلثملا ءاثلاك ةراّ و ةبيرعلا | | بوممسملا توصلا ءلصا متتننف اذا
 ةيسرافلا ىاكلاك ظفلت ةراترججناد | | ميس معم نوككث يحوز ياو
 ررعلا نيخلاك ةراتو ةيرصملاميجياوا | /لعن و جرالان م :قبع ىنعمىلا لقت
 ةدات و جيسرعلا لالا ظفلت ةزاتلادلاو |. تج 2 تتتف اذا ثأسلا نالت ديتفلل ليلا

 سحب نس سس سحسس تس و سس سا ج

 مسج سيسي لس سس سللا

 سم ::ريرعلاربوجلاللا نلاك - جدال ن م ةقبع مل
 لات ءالا 3 ةبرعلا ءكيلا6 ةراتو ن:برعلاذاكلاك - حذال 9 ةخل وعفالا
 رةيسرافلا ءايلاك ةراتوسرعلاءاؤلاك ظغلتأ | شل لف ىذاككراص نجرل ئعغت
 ترجوو داض ةيب ع زراك دج اذا |ةيحرمهاصا دب نملا نايضنلا جلغلا

 اهداضر يصت هين اي ومسلا ىف ةيلكنا كلن" -تبضغاذاجمحن اهةيعاف
 وه

 حصن ةنباحلاغ ند دج هناواًميِع حفالاماهتمجرقلا قاعها نبال ْ

 ساس

 را ئةين ايرسسلا ة.ضرالاز اص -اهسفنيملا شليتو ْ

 -ٌلضرا ةينليعلاة و ىشرخ يب علا خ فنعم بيجرق
 (ًاغف) 007000
 : ةيعغاك# ي زيخ -مانص انعم

 هىشاةينلبعلا شل ةيغلا تيهسرنمو
 :ةاذلا وروثلا اج ىنعت ةينآيرسلا ثلاعذ
 كا يي ب

 كيلا قى يتحا ةروص

 مطلايارلاز:يخأق لاو ةوغغلاو وغفلا
 - بطلا ارلل :رعاهشال ةهزلا ةوغفلاو
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 تفلاقف "8

 ظ 10 نمريبغأ اةدؤف منجا ذارتوص ياهلا وشو

 ظ للا - | -لجرلا كلنكو

 لاق مح ات همون قلعتلا ظ ةقفش :نتال وح توصريعلا وهو
 ظ ةيبحلا ميغ هيبشدلا كعادبر د نبا ظ -فا ذلعفي اوهوراح

 ةغ هلوعانلا نالكيبغقسالانجاحلاك 7

 | ب 5

 وم وبس اتش لك نع َتِيَقُي داكي ىذلانيدعا
 ظ للا دعمالكلا :ىغحما ةيناب | | طيشنلا ناك ه قزس و مسج نم

 هسا كلو ةدوملا رصد ١ ذرفت ظ ظ : -عوفوب

 | 2 -بعغاةدشب ند وب مالك ملكت الا ةوهولاو ةرثز ىف دسالاة وشو
 ذوخأم هدشيعم تئاض اذا نيوغح - ءالتسمالا نم ُدَعْرُي
 -ىوكشسلا ةرثك -داوغلا ب نم عاوشو لحد

 ردقلا:ىلذ نم حاذ لدبلاب ريصي
 عاض' عشرا ناك د ع قلطارحت

 ةاوص عنو مأفل ىرخا قة وص حبو

 ايلاف دهاذملا دادتمالان م حابل دخلا

 5 دي لتمي نأبلا ناك عيبلا نعم عيبلاو
 ناك بولا تومي عت اب ناكوانمثلا كل

 هلوط ثرعيل رعابب عوير مالا واف
 ل ذ[ثطيطعلا نو >مونإذ و اوريؤغلا

 يسم يني 4
 مح اج ل ال سس سس سلا دس. مس اساح مح سس صصص



 قىع» يلبي ولو كح ةمايعلا تيوع

 قوعف ةديكيبوقت : نيالا ثلارتلب نجرلا
 ثيرعلا ثداًنيرش ابلاغ ا ك واقبل
 اوبال عجللبسى نلا كش لن قملسملا
 اةولزك ةجبام نوكشلاووآعتفولس يلع
 نيغلاب ىوربواودعأسواون د
 اركوسا وحلا هذاك هانعب وغور جملا
 نمرذنؤم ضو لاق ىذالا, نكي قصقمأ

 تعلطاذا برعلا عجأس لآق دّربلا ءا "5
 0000007 ءايشلامج .و ءاوعلا|

 ْ لجرلا رعووعو هفوصايع لا نع ظ

 50 ةوومتعب ذك
 -ناضلاجز ةاءووَع
 - ل215 توصلاٌةٌكمَفناَو و 5 علا |

 0000 ا وو /
 وح
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 55 74 اع 00 ادد

 ! ةاعاعم ع اعيو قاع .تمحفناو لاقي
 ادعي ىرعا قو ليو واماعو :

 - ءاعيعو ةأعبع عيصن ىبحو ةاوعا

0 

 بب)
 جايهلا هنمع سدتلا تروص كحزصم
 -م”ذافسلا اكريتلا جننم بيدرقوهو
 ببن جأي طا دنع حاص سيتا بن
 - 2ةالعلا جدال نحل نوط ا

 نيتلقعلا نيب أم هب ونال و ب وبن اك
 سيل ةلوعف ضو ةأدغلا ةبصفلاة ا
 دخان وهل سبدلا نم قتظمب بوبا
 ةيبرعلاة قب والا ءالكلا ى١ بانك نم ظ
 32 ني ؤ داو ضمها خف 56 ظ

 مانو رمل اف تيد اكدتبرعلا نس

 | سيو سا
 عم ةليطتمسم دلقفي الا قس م

 ما مح وىشض بيباناأ هل تراسرضدالا

 نبل هقحلا قوفامنرقلا ب ا
 ؟ينسازماز هش هطول 3

 هو 55
 سن ورح و نم يعش هييدعسا

 لئلا وه نزح اف ءاسنلا حايبص ةوهولا
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 لاي دافسلا سعال ن وكي الب الكل لف

 نيكيمل ناذ تمرس ذا بالكلا كوع

 -نيغاكح بسلا وهف دافسلل

 لها ءاوعرعمسا ىفاك ةذرأح ثيدح ف

 ءاّوحل اريثالكن با لاق محابص ىاراثلا

 ءاقعلا هيلع يلع ءأع للا ث و ءاوعلا

 م ءاوعلا بلكلاو

 بالكل ع ةرووتسلا :بلكلا :ةيوآسملا

 ٍلالكلا توأعت دقو نب وعبو تخرصاذا

 ةفاعمو اهات بطلا بالكلا تواعو

 ىىبعأ فاول لْثلا قبور صوهورما

 كيس بالكلا عمس ىوكيزقلاب

 ببزلا ع ء اش ل جرلا!ذهى وح أك اوعب
 -تيوعام ىوعاكلولل أقف

 دوواحت نالدءلع نالف وب ىواعت لآغي

 تايغلا و نيعلأب.يلعا وعلا ذاميلع

 قنا ذرعا نإالذ ىوعتسالاقي5

 لج ا مذ احئالجرلل لاقي وت>تتغل لملارمك
 مب انالوواعملامو ىوّضُبالو طغام

 اريثكواوعيلك و لي ثكى وعن بلكلا دان

 مسي َوَع وأّيعرعشلا تيوعو يه وجا

 ؟1هقف

 جنسو بثنلا اهيف ىوجنمفغ هلآم ىا
 ءاوعزيصفلاءاهن سس أبر قلكلا اهنود
 هاونعاو بع شن وعو لاق نيعضاا ذا

 ىلا ليم ياللا ناكل !لعوهرنطع

 -اهنم ةيواسلا

 ةقانلرسالووع ويقطع س وفلا ىوع

 ةٌلا قانا توغو مجاع ىوعن أذ
 -اهمطخب اهيثولا ذااَّبع

 ااذااهووع هرمهيا6ردةرص م وعل لووع

 هلاس افي نا ثيرحلا خو اهوغطع

 هس و سى وعي نازعاذ لد الخ نع
 3كللازرمتل 'ممقش لحال ا يف طعي ىا

 لق ىطعلاو للعلا و وما شو

 تيثبلط اذامتي وعتساومتب ول ةيوعن
 دؤذ هون )الح نم طع امل كو كلذ

 يدزاكل ل نها ل لبق هأيع كاوع

 ىعل ا كصللاو .تيبولادا)بغا تببوع

 » لي تَفَعو كذا حش لكنمىعلاو

 قثيمعلاوبا لاق وأ شاولا ذا[ هاوعو

 ءاغلا لاقومكلمااذااّنبع ىلا تيوع



 - نأسللاهقِف

 ْ مزاهجو رع اي لق و هسفنو ةلقتاعا |

 إ ىعلا الا نم ناو وعن ءاعبلاو |

 | لمعت هذ امى هعاعب زنباوصس ظ أ مم ١ 3 لآ ا :
 | ديهتلاوعملا نم بيرق وها نه أ فيطم

 | و

 | هه اناهسا ينك و ارم تح جما ٍإ ا يآ 1 7-00 ا؟ييزاك

 5 33 .لذ 0 ل م 5 : !د ٍ! ١

 | ةيشيدوص رت مهسحرينتم ةروراد ٍ

 م هما

 اء د م املا ا

 | 0 أ أيل جول كم شف ةرتكب ميدص من5 يم ا

 ا -ةدوداقلانم
 | - جرم أوصل نم اع
 | تجوص ميعبا] طملا نم ملام عاعبلا | رع 8-3 علا
 | داداناكىرهزلك لاق كرداردلا ءأملا
 ٍْ عامك نم مجرتحا ملا توصياكحا

 أ 5-5 3
 ْ عيداعمو ليع”ةاوهاذه قلُأ دوك وأ

 07 فى ِ 5 يت 2 4 شا ”

أ 9 قد و 1 يملا ممدص تارخا خذ
 5 2ك 

0 5 5 / 5-0 
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 ا
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 ع عىل تينا لاقي اًّجص

! 
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 هاا 0 د ا 0 2

 5 ءرعلا عما وذا سقما اذا يعاب |

 ةسؤعبلا >ف راشمللا ضوه متي .رااصأيا | هس اا كا نط هيل نتا |

 0 سم صمم

 -ييذلقلولا دوعو ليلصاردصم | |

 مت ءابسلاو بالكلا تو قهذالا ظ

 0 01و هك ضاوطوتو دع ْ

 | لاق و ىوعي بتنا حرجا هلق

 اهانبا كتنلا كلام وع ىهوجلا |

4 
 ا 1 ١ و 1 و وو
 ةعيض' كور لام كن جانا كايلاعصلا | امعاتيو ةعب علل عاتناوزاىخا عاعبلا 2 ا ا ا

 لاوكد ال عزمت ةقالعلا ىرسدااكأ
 ىس دا لبلاو مدر نيب دل أد
 ظ العلا ْ

 نليقو وص ةارضعي ةياكح ةسيعبلا ظ
 ةيائعاصال بك قرمالكلا عداتبوهش ؤ
 م ىمالكلا مباّمتىلا لفن مث

 ا
 ا

3-0 

 -بئتانللا يءويعلا

 ايوع ى وعي بالا نيزك نوع ْ

 ردا أيضالك يوكو ٌةّوَعو وعد أ
 وص دم ليقو َتيوُصمْح ملول
 >/كدإ ذكو ىوعتى وتعاو مصغ ماو
 ه

01 

 م ده ا

 بالكلاو وتعب وهو حاص ٌءاَوُعى وعلا
 ءاوجل ا عاك/ ورب, ننا لأ اهيحملاصي ىا ظ



 سس

 اثنا هقف ما

 ىبيصولا ىلا هرحا ىيراذا نآيبصلا ا : نيناارك مف ديد ولو كئالقلا

 ىلأق ةيلجلا خد ىصلا عاوعولادرخا ظ -.ةالاعلا ىرس دالمحاّبن ق دحاولا
 اعد الحاو نوكي نآيديددلا عاوعولا |

 | موعولا هل لأقي نآب ديردلا ككصلالا | ظ ظ هي
 لأقذيغي نم لواوءليشالا# وأع ولاد | ظ -ةتدع و عوكل اول وع كر وصم

 ثيخيد نملداعا وع ولأ5و ليس 5 نأيعامعامرو نسخغ ووعو بيطخ

 نمرعأ جا عاوع ولاؤيق و لتأفملا نم ١ | عوعةريطخ لوغت ىفزا“0كلاق اعوعد

 ينام سم وعلا | عا ىسعورا ليتل يرو نسح تغن
 ا - يدق تمعن

 جم ١ ىرهزال هيج وسانلا بالكحلا تاوصانم ةعوعولا|

 ودل 5 بلكلا ؟ وعو و كوا تاأنبو 1

 ةليسزب مح مرعضلا لجرلا ع وعولا ظ ظ ىوعاّعاوعوو ةعوعو بث نلا

 آانلا تاوصا عوأع ولارعهما»>2انع ظ تاوع و ْث_ واوإ]كذ والو توصو

 اوع يعي ةمازعلالا ظ لإ 2 لأفيدقداهذ قلكلل ةيفارك

 -انضياعواع 0 ىرهاالكد ع ى ٠ شزلا تلال

 عل ظ | ةياكملا ةسعاض لاق ثيللا نع

 بلآذعلا لع و ععو نم بيرق لدعم ا لمعلا ةعوع لكلا عوعو لاقيف
 يكبر عرظراكهيذزصالاو دم تف ١ | دان كل 8لاق عاوعولاو ةعوعولا
 قماح كر ادتملا ءأملا نوص عش ظ قيمز زازلا نصى ازلإ كي امكءاوعولا

 ءكدر النص ءارللا جوخ ندمخ ممم | | نل_كو لاق واولا تكلا تيهارك

 دحاغلا ويضل | لأحف نم + ًايعبلاو ةعبعبلا ةياكح
 521111 ولولا ا 09005170



 نآمللامقذ

 داعم هادا د نوكب لقعلا كلا
1 

3 

 ظ ميمقلانكو 54 : دالك لإ نب تيس
 ٍإ

 ظ
 هس يهل 6 لقعلا ة[هّبملاو ةياهنلاو

 - ءاهين ارم وق نم ديك وه
 م وقرا كارضاك ى انعم نالفب كيهان

 ظ ضرك ذا اقل حفلا نمزعرلا ادق
 | لحجر نم كرهت لجرو ميش ورزم
 ىازج رم كارق و لجر نم كيهانو

 ءادوأت ثسج عم لك لج د نم كيفاك

 عي طترع حب رمانخو كليجا

 هرعاغتراراهولا وهن

 -لايكتسالإذ انت عدون نآك

 ُ 2 5 يآ

 اراها ةرصد بب

 ا | ةدكىأ ةئاسءاهنومام همه

 م 2 ٠ -زئامءاهز 2 كزوقكومام

ٌ 

 ايطفلزماف دحاوا/لبةربرا وقل ءَمتلا
 0 5 الاعلا ىرسدا
 انوكيماخرلا نم قد روس تى لاعيلا إ 1 0 م

 -2ةالعلا و اولا نرمي اج وعي دابلأب

 - >3 العلا 25 ءاو دءأهيللا

 تاو ايدل كضوكأ

 ___._ 11 1 21017 1117 13311 اا 3 احلا
 أي د3 1 جدو ا

  لتخت اليف تاوصالا نشيوتحإ |

 سا ابنعجت ءاهنعامت" قم جاح بلط

 لدن

 ىلا ىهتتالو كشاف ريت تبشذ ظ
 بقاللعلا ىرد“ركدتالا فتي

 يضر ظ

 ىوعلذشم يللا يتم كيد ل صم

 - موح ؤؤ عوحذد5

 ىبظلا ثيلكلا يي لكلا نوصونلا
 رشد بلكلا تلصاةيملا ثسيتتلاو
 يد عمسلا ظ

 2 رخاأذ لمس ىف ناك ذا عجتسا

 : بلكلا ابن لغم اع توصا

 لثملا دع وض* 2 أنا ودصا مسومدل ا 0

 موبصأ عون ءئهط مولا و كره لا
 .رم ٌقكلا عاهل حوبنلا ود هنإل
 رتمويوجدم#

 اا



 أكللا هغن فيما

 تناقل قالا دال درط اس ٠ يشن د ٠ْ ءالديز وكي لق د فينح و ؛ عكا
 و 1

 -ماهتاع از ذ غيعبلا ظ بن نوكىف بيراك ربل 6 يخل

 ا
| 

٠ 
 نجاح هل عنا مدد فول ظ . مخئلاعرف

 ىو هاادم وانو ضيقي حان بع ظ 2يىق ظ

 ؤ ري رطل قفااو كلاب لاو | ثيحو هين نم نيتشم وعطر نرممأ

 عاد 1 ميل لكوني شمدح صدا اولادَّيِعت ا يي طم منا لدع ماملا وصي |

 ظ .هقدرحتما عناسملا ءلصا غن دم قانا هن هن

 يصاكا الخ -- ١ أ ريزملا لصوا ناك لب "يكد مهنالا
 ميد ابد تم ناديا ا | هلدت ان دين اخ عأضرعالا الغ ىلا

 كدب ظ - تدك عبار قالا نكدت وفك نك

 تيفاغلب ىاشانتو كاز كييف ديما امن اض نمالآح ىامأ:اكنعُو همم

 1 تيهاو هيلا لص وأ ىارحهسلا | | صتخ نام ضف دارشالان عرش نا

 : -ةلاسرلاو باتكلا| | ةرئاؤلا فا مل عغم ما كيزبأ

 - ءتأهمصو ناللخ ىََم كب ركعات وعلو ا لاقي
 معلب نجم ثلا صل ١ ْ يضف ٠

 | |نه نمسا ةيأغ تغلب ةيهن دهان ْ ظ طلق اذا نال نموا كا

 كنان نعني لك لع نت صالاوه ١ -ىنعرمما
 | قىهأما كل دنا شانالاو | | ثنا شلك ةيأغ ةيأهتلا و ةيهؤللا

 - 0 ميس

 اهسار ىف ىلا َدّضْرفلا لتولا هيج ظ -ج لري أةلا نع أهي كرخا
 ا | .هتياهن زب دهات :و سلا ضن ]

0 



 او 3 لوجه حين نر وس ٌدياكح ءذصا

 فو تأسفلامّقذ

 ا .ماينالكىف لأملا | كيلكد قلحلا نم توصل ةحوحولا ف 0 لا 1 رجس اهابود موجلا 15

 رح لظحم نم ىف مجحخلا قبلا لبالكن وكدو ظ ١ -جووحو د جاوجو
ْ 

 ا تقلل اءاز تيس برعالا» اهمراا ذا ىضسلا قوثمنذظلا موحوت ْ
 اهيراقتواومجرميظع :رأعن ةماعنلاو | حوتوتو حوحو اهكرت هلا

 ةمللا شل ارو أ تلاو لول مؤمن الل ظ لاول ق)طلارم دربلا نم تعوم 2

 ةماعنلاب اهل بشت نيقونزرلالع | | ديد ول ارتسكتملا ماوتولاو وحلا
 ةحولا ةيجاوةيعنلا نم موفلاتماعنلا | - قسعتلا |

 -ضاسلل ديتد 6 اهناكا ظ نر بلل اًقميطلا 00 5 00
 | تس دااكم قتلا ذانس نمر عنلا 0 يع نيرتعا اكد

 حم ]
| 
 ا

8 | 

 ا ,الأق ىاءلمخلا نول نقي يال وعلا ا دا

 اًقيدصت سيجا اهلا سيتا معن ناكرضأ

 وللا ١ دعو !ملكتلا

 0 وس أى رجغ أ رم بولطخا لاقداّيشا

 للأ_ :يطعلا تييعم ةصا؛ هاك

 هبي رق ف و ةعلرزم بولطلا ا هيطعي 1

 ريعنلاجانلا نّيلل ا ةكرا شمر رتئغنلا نما

 .عادلوعرض ايما هنمزصاولا يذلا ل
 د 1ةساك خلا ني ةيعلفسم ناك يعاذأ

 ا
 "اكو رو لا ١ اطل يل يي تس بث عسسبببببلااا

 - مدرحاكتب ىا ئيب مينو ىذدإ

 - فخ امالكل دلل
 مل وهرق نسا ماكل اًمئَيخَسلا

 اليل م بيم باذثلا ةرمتن - ضيقا



 نآسللامقف سا

 7 5 تال ديلا مس رس سا 9
 ا نك وا رص نيم ت لهي لقت نم أ أذ جاكأو رجح اكاو حاحلالا و اضمك

 اىاسإق ثيلدح ف نيباكو ضخ“ | ضال لصارغلاةذ حو نغضلاو ظيغلا وكوت

 | وجا رم ممس توصوفو جوان ةدظم م زالي ثيحو بدلع قاطا سرفلل

 نينسداىزعنوج# درع ختقعما ةرش ىلارغت ايما قن حلا ةدش شطعلا
 ذل لذعاذ لاغسم كع ككل اجلا نم | -نغضلا كلو نزولا

 الزج يت لتس ذا ! |جايجلانبرثيور لآ و لعس لجرلا حك
 5 0 ظل

 2-2 92 ا لح عع لكس | ذااليخ الجر عصي

 ٠ خد 2 ببّؤ ىف وززصإ!ًاءاددصم قزْلالاعس كم معاد 2 نم داكي

 0 عوحوو جععم ت:بوص ةجوحولا - ا

 | 2 بوت تدوص كلإتف وه توص لنعاةيفحرمط تعمسا ذام وفلاح

 ًاهرجإ قبلا حوح و ورعيللرجز حو حو
 روزلاد طا خذاو اهب حوحو كلكو
 أ هل تلق ءقرجز اذاو مقمق هل تلق

 سو حو 7 ه2! نس ببيرقددصم

 مسضؤدحر ا ذا دربلا نزجرلا جبوحو ريف زلا شم وهو نون ناي ل

 اه 4 1 0 3 1 ا

 | حوىحو انوصرل محم جيفلح ىف | قل ؤ ةنطبلا ثيضخلا غلا نم ن وكي
 دربلا لش نم ىدي ىف شن اذا لجرلا ىرج ا ذا ون( سرف مون ا وهو

 كا طيخل الذم مون” ءارف زف
 د يل

2 

 وح ولجرو نيفخ حاوح و لجرو |



 تاسللاهقخ 5

 سر أني للا تصي

 ةيقاثمو يلج نسج!

 ل نم وف ناو

 انج توصى كب اواني د الاب دادا
 ةكيبس قاذلا وماشملا دانجاب ب واط

 يعمد ىلقمتت 2-7

 نصلاؤ ةجرشحو دنوتشل جماد

 | تووسملا طغاة أ دوعو 0

 500 غاكى4ريشبلا» ش0

 عا نوملاو ماجا وح معو ظ

 مشتيلولا مالؤلاكبلاو غب مهتلاو |

 م وصال قلا حالقلا ءلصا .

 ةقعنلا ثا عساولا موت ءاغلا نأسللا نم ظ

 هنا ىا سجنا ل معجبو ل نمل عساولا
 و 2 تلا ءا لما ل عجو مساوب فجتىلا| ظ

 د نهعاشملا نم لم ملدرتحابلا ظ

 ةرعس ف ىا مواجيب قرع وعلان ذاق

 اذإ هلا طسودَع

 السا و

 اذ تت قلاغبو ١

 اهنم تنلمتو

 داع
 امس تدع عسل 6 جو ماعم ف وسم سل تعصب نداسم موسما صح ب اع يصمم

2 5 

 طسولا خادانل

 ا

 ١م

 مكحول لوا نكيلا ييعَتلا
 ا ماقملا لزاما طسوتو نكمت اذا حو

 ءاملل ا طنت عرب نخثي دح لاق و

 نكت ثيذلا مستا ى اءايحلا حنو

 يرعا لاو قهزاللل ا ضرالا نم

 0 اهتكرت قاطاا ا هبرض# [م1ىف

 2ذايعاالاقو لباوعلا ىليادع

 أى ىد نمالجر معمم قاسكلا |

 ئمكلنع قنب ل لسقا ذا لقي

 :هاالعلا د٠ قيبرل ىذا اب ادذق ١

 -ةينايرسلاوةيشاربعلا قدكدج اك

222 

 يو ب نم بيرق ليحا رصم

 ٠ وو مضض ةياكح 00
 00 ١ تل حد> ى ,لجرلا أ :
 1 اك نختم ميوتس ديف | ظ ا

 راش احكي شاس داوضلأب ظ

 | وشطعلاوانيجلادالزتشا ليقع | |
 اذا اريح اوكار عمم 0 ١

 سب لاو نزحوا ظ يح نممجوتي ّ
|| 0 



 ثاآسللا هذ ه6

 حاجا و مَعْوَلاو 1-0 شا الا اركي دم
 دياز لاق ءازغ اب اهاراوز قت لعنمنتساو

 ني م ٠ اركي نا ثككلا نبي وطلال ضعي لاقو

ِ 
 ظ مص

 رق رح 5 1 ا
 ١ لنجل اها قلطاا نك يوت | | اذارورقدا ناكأك وسم 22 لوف
 اركلب تيت اقف تيكمملا نبا ارلخ و 1 لاقق اذ نش يباع نياق

0 

 اىبلل :د لحق ثس , نما دو ع يك ك4 قف إعفلا مكر لصملا م قتشا

 امهات فكس مر نس -لاق قعطلا نم وقت اذ ةربكميك
 ؛ هو
 ظ -تروصلا9 ظلط كسا ذ ذاىذلا ليضلا# و 1
 7 هو دك دس د حج لو

 |ءاةرمناكن اواو ديب لاقي - ةيئإريعلا قص نجل ظ

 ؤ ماو راي
 هيك دا ذ تاكا انين يلا لجر هه.

 2 صما## اىهذ ذلة :قلخ --

 كيج جنايعلا ى ودنيا | وهو قلعلا قدونملا مدر يف ِْ

 ماديا, الغ لثمن ةددان شلو مع ادوقلا كاومضلى افي وول اهمبغ
 مد 1 0 55 مصر 7<

 لأ_قهيالو خا لحد لافو كئياكوا |باتري دا يي ارت وصلو وغلا
 ٠ ' يع 2 0 ١

 هزوص ثلو قبو عوج 8 لمادا ظ تاع نو قدحا
 و نو

 -يضتأب با ميغ

 اكل ذ يشأ ىنح ميصا تمذام لاقي /
 انيلاعلاريهللا شت تجيه "كلا ةنوشخ ةلظلغا دان وص ىكيددصم

 اعجالوشد دفن هارت كك دا |ءاعا ًءابلاوا عامل او نونلا يف طل اي
 مشا مث ميسسس ل ا اسس سل سس سس اسس هل مسمي حس سس سس نا يس سس |



 ألا هقف

 ب 1 د

 بهذ ىا وتم او يحملان هدا مدحت

 قرم ىلا َقْنَجرصنتكربو بخ

 قضم وقددق2 ننوه ارحل

 0 لحب هنذ كندا |

 ظ ُىَردّقَتُك نيكتورساا

ْ 
ْ 
 ٍإ

 دوكزلا 0 نارا ميلا انما

 لسنل ءاطغ اميذ ريف نالت نالكدللالو
 ا

 ١ لا فخلا ملا نمو نيللاباهذوا
 0 | ةييالقحدالكب د شلك براقتملا ظ

قو هش قف قادما
 0 ل

 ون
 هذطبا ىا هك

 نبا عايغد

 ما
2-0-5 

 هئد ةهنم

رح اق شا ْ
قَحااذاوشلا 

 : ىلؤلملا َ

00
 

 الام
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 جو هو دعس م ١ نعسصص بعح حم هوي وو مج نردريووم دس محا هما بحسم ءدمعاو عام سسصخسم نم مل

 مك 6

 نك ال 0-0
 ] -(قيمالؤر سما ءولط بخ

 ١ قاع اك

 -لالهلا قأيك

 -يدوطامدأق 02 أو لجرلا قت

 - 23 ل نءرصلا ُّقَحاَص

 د هاند هقرحا ىزه هي

 | ريح ة لش ى١ نعيصلا قام

 ارحملا ديرشم تلا نيب اوم ودو

 -هقرك و ئتلع يي هثااكا| |

 ا ا |

 ةينأي سلاش _ىدجاالو

 ا

 عميأتوص عردصما
 2. نم سرق |
 ةقوج ذيج لحس وسو 1

 ا > يع اذا كو داعي طق

 17 ص اعتقد لئاسا| |

 | ءاطعلل عهاركل تعالعساذا مناك

 شلل ىل هةسفتددف ٌْ

 نش اوف يمبوخل اه ةيضضل اورضختلا | |

 |فغااجبللا نع كرش ةلاساتم| |

 ث لاعلان مزهساوهو هدلا ظ

 ينخر نو

 ل6 هل ردو مسح مع مس

1 
 ظ يي ملح |

| | 1 

 | -ض ع عونا | كأملا داع م



 |ًولح ءام هطل نرحل صل اخنضح | | امناو ديز بل نعد نش عليبس نبا لاق

 ءانطماحدا ناكأ | بيرام رجلا وتم | ناغ نم وعمل
 تعا . هذ 7 0 -
 - يو د ىلا ام لج | الاخ ,ساع صح للم رصم نوكذإ

 ا كيع اًنمبل ناقسإج لا قصت ظ ١نايعتسا زكا خيغلا ن اكن او س ايقلا

 ةدَمظم رة درك برش وه مضمر -لصالان يمرولا باه ذى
 -هبراشا اسي اصاوالتباكادر تاكل

 وي 1
 ىو لج نصلازيلا طك نمر ١١ 3 ب زص زال عع قلطا بضل

02 

3 
 ا

 م هه 1 4 2
 ها تا 5 ةيدرعجلا -ميضدا دش 1 5 2

 ص وع د كو بع حضن هي وجمل اَوعَح

 هي هك 2500 نم

 - صالضزلالانيىؤش هرئبصنلاو - تيوصلا كك

 .دلاض وح اا رش شحم اوذولا تنجم | !بنضوديرقلا ةآنعم ةينيزب علا ف صحن
 -ةصناني امهم

 )وع - ضخ نم بيرذ
 م2 لي لرصحم نم خوخ طرف د صم -. ينأي سسلا شبس صحم نجا

 قيحل نعرب ولا لاوضيف صاب از :

 دع ب ع ل ظ (ضحر
 .مرولالاوذن 23 3 طسا وو ثم نم فثدداح قرف ةرصم

 وزكرإلا باهذر :ناصقنلاقملا ظ معا ءاؤص نعردولختلاب صخرمخت

 ضخ قو يغرق ثها ذم -صلااخذلا نيلل ال ققنمثرب ولا
 ميما ا وع را ب صلا خلا نيل اون ىلإ

 دهس سس سشسسسسسسسمسساسلساا .-- سس 2س 2 2 اسلم مساس مس ل ١ اسم سس نيج د ييوحمم ومع وس » ميس ١ م ميما ا دعم اس امو يح محل



 اس هان نأسللامّقخ

 هربا 9 جارشا ٌضصَبَِحو ٌقم#ي لبح | وهناك صفى نعمب ةينبعلا ثء سفح
 بهذاذا ضخ بح اصحت »ديت د ل ل كاسل ونعم

 صلمُع 0 لح ربو ؤ - سحرا صف

 نشل ود او لح اهمجتب مهلا6 نحب لعب ةينآيرسلا ة يشع

 دخل تاوكر نا نيكمي و نيشملاب ءاشنلا | ىل نجا

 تيقفا خام مشل رم ىقعلا مم ظ - ثمحب وا ثمعإ نمم ثحو ثمب

 صقعراص أنهن مارتو هلتقمرنم 77

 بولخل ءاقنلا,صخ و داضلاب 5 ع
 بقوه بوط أضم ضالاكأم ب ٌىَصع اوب ثوب نم خوخلام رف ىررصصم

 تهوتصوما باه نلا مين أعم نمدصاك/رمغ
 وىذلا صحو ىشللصولط محلا | | ولتلا+ [ةرملا كبزقن مة رضرالاخ
 لكنم قهزالادا م صلخ هرعت | به ذناك عساه ددع نىظلاىمت
 توصل مهولخلا ث سالما اصابع ١ ظ ضال( اثحاب
 رف قنلكلا ثيدحف بويعلا نصمت اد تلا ني هيلع ذه طرض انج صحم

 عقلا كا لك ه3 اصلا نع صحا ةرجوع# او ىلذخلا خ لش نك |

 00 يهظىا | لبق ولنا ديلشلا تلا عميل
| 
| 

 انلاآبيهنلا تنك صياخت وحلا | | نصحت سرغ ةلبالكنم دي لشلاوه
 ل وقيام تصلخاذا | | رخداقرت انتل ارق يلق ريما نيب

 بزمازعب نذل ةلاذالصا ا هيربطن ظ ا ولا

 ناكاذااهينواكدي لجرلا نع تست | صر لوبغلا ف بحت ثييح قالا
 اهنا ناسقنافدغانمدداغ | ١  لشرلا رم صل ىا هيئا وق :

 كات ميس ع ابسم» هيرجلا افدصخا ملال نال ١ قم صخجاج ممم عسل بسم مص ص وع بج و رجعو ا اج صم ماحس معامل د: مصعد



 ثاساللا هين ا مكي

 هنتعب د كك نارتلارطم خس ظ

 ند لحأل صوخت كاك هلع جت ضعب لع ظ
 (صخ) 1

 مدق مقوى امك تعمل يف ا -اداص ءاثلاو 52

 -ىثتمسوصو | | خش_ لك لالخ بلطلا ةدششسصفلا

 كرو ديدشا د عادع ىظنائَمع | | َصعتاو ىَشفأ كل نكو ني صح
 نمصغ اذا دع! نهى لي ىصحت | | اح جيسل»

 - ميلابءافلا لدببسغ | | كن اهضنا ننقت بازلاُ
 بهذ نفصيلختلا وعم صيحلا رمح تدادح نم وأ يضر تح حطمت
 داقلزع سيت *صيعت ندعم | . نيت ادامالا فص ءج اجدلا نا
 داضلاب ضع صوصحم مح امج 0 وصلا نموشريذ مرتو
 لمي ةاطعلا# ايان صلاة سل ارنع

 0 ىمس ضراكان مى وتساام ضل | | لوو لا تا دكة صختاهن
 0 . دوك شل انس 0 وشن مضوملا صحت ضال اطقل ضيبم
 - ةصوخالا دف جاجدلل وه كا 11 نك ةرنعيبتا

 لا نوككىقلا ةرقنلا ملا اكوق سوجتسو ردع هن اوركيد
 . س أزل لرصعل نم ساو | ْ رعشلا ميسو ى طاسوا عا يس

 لقو ادرج اوم اه اويل ا هيوم ا

 را نع لا ٠ 707 او ا رآنلا ل اهرعضوم أطل لق قو مق
 ملجأ ها | - ص اكل منوم ارهداد



 نكسللادهض
 رولا ا

 "ا ب ىلأ

 تم دات او ا

 /ةقع با ف يي

 أ ثيكمو تدَحِب لقذ ا

 اذاثيعملا نعي اهنع هند لوضر تاع 0

 يام
1 
 ا

 3 ١ ا ع م 5

 هلل ذنمك 2006

 | / ةتماكك 1 را 9

ٌْ 0 

 0 ثم وع املا | 0

 زمعكو و وه طل

 نشا ءاتلاو عشا نيئلاي وش | ْ

 6ةلبأي يشاو ةينابحلؤ هّيدحو أب 7

 ٠ 0 - فدحت :ينيرسلا ىف قست ظ

 دك بازتلاؤىذلا ١ كرلط تلا |

 (ياص اذا جرم ا نم ثيل! كفا و

 ا أِْلَح ىلا ضتاهيديابب ارتد حم | |

 ريخقستو شعل ستنال
 مف أبلط ذباب لضرالاش حاب ناك

 تقع تقتاو كفتسا وغارت

00 1 
 | اشمع# ؟ أمهناك ة ريظحلاةيعلا ثان
 -بارثلا |

 | ىنسرفقلا ناكل اي ىلا دحام

 00 ىردياكث يحيا |

 نيش ثلا ح 0 ني | انقين

 ١ . اهنعتن وأ فراشتساىامهلإساو

 اهب نوبحلي جرن طلخا« نيل

 عملك بازتلاب

 به نلا نعيف ثعي ن دعما ُثَّْلا

 ىذلابارثلا ةَكاَمتِلا ةضفلاو

 هيف (بلطب نع ثعن

 نط لاقي ز اكقءارب خوسسا ٠



 دا

 دنع ءمسل يئن اتوص لحي : لصإ
 انياب تحد اهرهمهتت انا 7

 دعْبَدَعْب | |عبلاولط !اهرزخو اهنأه عااد ايحا ١

 يما ءايحلؤعمب ثعما؟ لاسر كا كح |

 حاو أسر نمو أم ونلا نيم ثيحبلا نص
 2 ماسجالا كل

0 1 

 -عدحورلسدرا اذ ةتعسب

 ضيا ا ا

 2 -كلدعساذ هلسراكا

 راثا ذات أذل نالف َتَنَعْبْلا لقي
 -هتجاح ءا نيلي نط
 010 0 م ادب مهنا !وسرلا 0

 ُثمعَبلاو 0

 لابو نورمزاتملا نوث وجم ام وقلا

 .. نمعلا نوكسي شعبلارمه

 1 | |ليعماشلا تعا لاقي رداونا ذو

 مالا ٠ - ةريللاباكراوينااولسرا اما
 يحيا ثحِبلاوفو ثتلل 3

 0 وعلل اذعب نوكي ثعملاو

 0 ا اح سس سلا سل سس

 ملاكي لوغت لع اقوا كلداب ةراثا ١

 هذا 5

 نآسالامف

 1من ولا حقل

 ظ قف ىانإالف نحب ف تنك هوقو

 1 يل اشاد :م ثعلب ىذلامطيج

 ,ملعُفحب و لوف لعزل لع هَفَعَب
1-0 7 

 عشا لذا قرر يشل كش ا

 هللا قمح اف ادعي موذ نم مَتَحَب

0 

 5ايايف حا

 هم ون نم ناحل نك كيب لج

 لازتال شعت ضل

 هو وذ نمدشعت قر وم دومف

 !بهجو لع برعلا مالك ىف ُثَعَبْلا
 ادعي م لاحت .لوقك لاسر كايه لحا

 فُحلاوانلسرا عانعم نوم مهرعب نم

7 

 2 ثعبلاو راثف تر امرا

 ظ دش شعل هانم 0

 ا 7و رص

 مزعل م

 اهلا عع ْنَحَكَحش 64 اني
 . 1911 قا

 ا



 او 95 ب تناشلامقف

20 
 و ىطم أىغاو واحلا نيب ٌّنلاَو ٌةوالحو 0 ا تزرع ٠

: 0 6 2007 35 ٠. 5 0 

 ديرضلا كرولا ٌقومزبل او 5 رمل ظ ماو ضم ا ىلاو ولعل نيب نم برش
 رددااي ليق ١و ركرحا خ5 عرف لقد كا ذر تيعوعطلاة ني نللارخجلا لاو

 رع آد 5 نع 5و | 0

 | ةتمع لذنا يرد وحسم نالوا نيو ضيزيزللا ناك ”داسللا اهقدالا
 و8 9م هع هج م وو 4 4 3 0 : 1

 ىوزصّْرَع د وزن رم ما (داركس ث ْ 55 او دنض ولأ ا نعي يعط ناكأف 5

 | نا وه هوزعزع دكني وكس | يس نينا

 امج ؟هضن لعل اًقينع اي ف كري >2 ن وك زها ءامس ١ نمذا ل

 ليلدانهاًئاضا عتعتاذارزكد عن كة ايش طويلا نم نما
 ةَضَمْطلا و ةؤزبلاوة ارم نهلا نادع_ متلضح و١ نالف لعن لف تب 7
 | لاول ةنع ضد اعلا تل يم هورس وو مه لمت ٌ
 ئ (ىزم» ارتيزملا نمنح 2ع ن وكي نازوججيد
 قرم | | ىنماوه لاؤي :”كرحاوا غوةعملاو
 اًضقانؤع أضل راصد ىرزحاة ص | | -قضفاىانم يكاد
 قنقنريتم اولا ا مهجايذاليدق باشا برش زومتلا|

 ريكتلا سا ابهيدوهاتم وه ضو د يملا نملقا
 د زملا ث2 نملا و نمللاو ريك ندع ظ - لصالا نم
 - لا مكلاوماينلا شباكىف ١ ةرطلا قل ااومصم ىلااّرك 5 نمي رع

 قاض فت موقلازامت | | 8/طا منك كتي دحلا يو ةدحاولا
 يضعلا يالا ومتلضأ يلع مديره -اضرلا ىف عي نات ٌنلاالَو
 هل تداكاذاثي نكو :كيطق ىدنعمل | | لشص قة طا مب ىشسو نم الك ازيا
 معربعلا تسب هَل رعت ظ ْ عاضرلا نمّضملا

 00 ا ا ل ا ا ا ا ا



 [خاالا قف م

 مودا قيال
 | لد ملابصلانصدوخأ قرف نسم ْ

 | هضم نع 1م م ئكن متجر رظيد
 |ىلارزلا ميز قنمث غلا فحمب قراو

 (لضفلا هلا ام نمت د قع مق نآسللاعندت |

 ما كلن ا 1

 نايا لفلم هديك, يبا ظ ظ

 ىاؤما وذي نهو تي ئشد نابرتقم ع 2

 و َنسٌَزَص و ص .6 دقو لضافا (تنمس اذا اهتال حنس اشيا بالا

 | كلانب هّدرطو اَث دقوا كف ل ىاد ظ ايه اهم اذفع تنك |

 ْ - هلضقرمالا | لصاوءأملاميضىرجةؤتبا دولا

 لضفعا نه دس ودل شانه لاقي ْ مطظعلا__ شذ

 هلالهوٌنضف او نهنمرمأ انضو 9قيقادلا هيف رج عدلا بح

 .لضف ىا رو ددَع | 8 رىطعلا 2ث ذلصا١

 ص ا ا ابشياد ليتنود خام زلازل
 دآم زك ابني ع

ْ٠ 
| 
 ا

 ظ -رعشلا ف
 ظ هصلاخ ثلا ةدابعا# : ءاعدلا

ٍِ 

١ 
ْ 

 هيف بوغرتاكصلا لا ث اك
 -جماك(ن م الئاط ناكأ ذأ جما

 01000 ا ا أ 0007

 3 يف م وبل

 مصوش ةذاز م ةهدّش و ةزنك ةزؤضصفاذ

 ليلقواةرمالا ءانالاذ قد [مورنكاد١ | |
 ره هرم 5 حل 00010

 - نم و ضخ اصر لعب اك
 ضو بد ميعط ناك أم نلمرلا نمل "7 ل و 5 3 3 ى؟ : و 1



 - :لقلا ث زئاطلا قؤاثم

 ةياكجيلعق ل طل لرصق إب ماكتما قمااقملا
 رثالك و توص خي كح دقيقا نوبعل

 اذيرش اَّمم ةصمروا نعلخرا وع اّقيمَعَم 3

06 

 -صاصتمالاينأعم نملص”لاو ققم

 مع صتمارماعوضؤا مل يصف م
 !اذاويصلا كذ نكورلك يرش ةيفان
 اواكح ام اوإ نجح نم للا ممل أيها ىدت

 ىف صفا كاتم ريط وق نم عمال
 م وقم اوديو هما عرص

 | - ياراكب ىأقلا نوكت ن رهظالف

 اذئكعتو هك اككم خظعلا كَم
 - ايمي ب لبملا ما نيعيذ اذ صتما

 | نيت زختو 2و نيا كَم

 0 01 تضاخ هع هج ١12١
 ظ ربرث نأوطو نآصم قثم ناك لجأ

 ا كم و ٌكابلاكم اح دزالٌك ما
 ناتالا كد ءاصقتس ةاررم ثكماعن ْ

 لقد اًضياو كالا لع متزن لع

 ىلا ءاصغفتسالا(نمماح دزلاكلكك لأ

 مواابف ا لا
 نم تف تناكاهنال كم تيمي

 هككه# ى ك2 ءأبؤ ملط .

 اضتقاؤ يلع طاميرغلا عشك تس
 يعدو نبإدلا ظ

 دصااعذملا جرح لتملا ةَكَمْكَما
 -اًلايذتم انوص كي
 4 م ع

00 
 0 ظ

 لشعلا نمرتكل ةةعاضملا نيعوسل ظ

 م ممَصا خالحكَياَكَم نم |

2-2 
 اهغللطس صم لا نم دحام عر ندصم

 ْ - تنف 5 درا تامجح ل ِ اوما صم

 م يدوس | .٠ نايس سخااسوم 5-6



9 
 وانعماثنم ور اعل نصل اس يدسغ لاق د

 صميصي و صم ولا ناكولع ١ اًصيا
 صتما 5 انعمو ُهَّصَم :يتزبعلا ل

 ولولا ع (نعمامرنمو

 رصخ- منع د - صم بأي ىسلا خصم
 امهم اهيفريصيو - شر -ىطقا

 ولطسا -ددق راتالع وفم عاأنعمو

 هفيزل هيفصر رق ا وصع - بلغ - نكلا
 ليد - ىو ذ عصر - صم -ٌّقّد
 -زخبلا بعشن وهذ. ىعض

 4< هيه

 كتل لبا صصمن مذ وضحأو ى كر ةررصم

 ص متم ي(لصا ىاقلاب داصلا

 لوطلا رخعم ققملا ماو ككتمالاو
 رجلا ةلك نم ثدايلا لازرطلا نموش

 ًاجوصممغ] وروما قيتم ١ ىلارزحملا ناك

 -اليولط ىري
 لوطلاوهزيق و ةماع لوطلا ملا

 -:يلصالا شه :5 للا و د قشحافلا

 قص ١قرخوءاّذم ةلماو قم لجد

 نأمللاهقف

 نابكم ليج ءاقم ةذافمو ءاجزالل عب

 بيل ل وطعلا نملقن وهنييفرطلا
 هّكتماو مماعرض ف امل يصفلا ّقَتم١

 يمل كا نكوميف املك برش ءقققو
 داع عن شما ىرذ أد ميج تما ذا
 بيث كتم أم نع نبأ بف اق نا

 .هداحتاف
 م ب ب 2 مه نا ب .

 ١لرلدرالب يش كنز نمو باطلا تققمم ١

 صمو قم احا عضرلا ءارجياهَفَقَملا

 لقعلا لق ؤريط اوين لاجل َمْفَقملاَو

 هَهَقَم امف حجم بانما هققملا ءادج؟ب
 هلصا قشلا قلاءلأ بي مو مضل ى١
 قتلا لعق قلطا مث مرج صمأ»
 :ءلطلا ٌتْقَقمورروثذ ئذلا َتَّقَقَم

 آيع دع لجرلا ققمر بالا اققش
 كل نكوالخي وازةفم هلع قيضاخا

 مفذؤتاطلا قم لآقو قوق قَد
 هقالطا هوه غو هققمو رغرذد
 ىلا هلقن و دياكملا نم اطلا ٌقنمدلع
 هنآك لش لليد نمل ارعلا عقلا



 |0مم ناآسلامّقذ

 نآسللا ىلا ة اعلا وملف ص فاد 1: وززقللاثلصدَّتلا بدلا لنع كورظنتلا

 هلصاو را برعلا كتل قاضيا يفو | |ةم ىه نس قنو لغىقار نم دذاطتملا
 ةخانالزملصا عربعب خت نم وزتعم | |نرّدلاو زسولازسغ كل نكواههشاأدو
 تضخنخو لذعولا نملصا ظعظعتو | لولا في ظن هوت قرك وبال اوس َنلاو
 لوصأب ميشالا ضوع نمل صاوءانالا | | نع طولي ىنكي جيفلا فرفع ثا ةازعم
 ىايرلاو قالثلا ىعاضللا نا نظلا | | راذاكاو رنا غيفعوه لاقيآككجرفلا

 - لش ل رمادوجو مرا[ تم لحاول6
 تيتتاتإرعش هد ربصلا لخاي ءادربضأملا 146 مل

 اين مج الذ اقفلانسانس لع ينشنم| | اعز عاثداحات وص كيملصا هلسم
 ؟طوصانم ئتنت تح باشالد | | هدصمفُم و ٌثيوصتما يذلا تصح

 الو زج ارتي عجبصلارمم اككاننك | ١ -هّضَما نام ُاَدسِوموجفشرت
 . لعوب ىفاكاه هاذي ءاجرم ل درهما صوم

 قاذملا لتمماوهل قو ليدش ٌضاَصُم -تَمََم
 اضيف ب وس اكصل نيل اند ةردما - ضم ناكماج نام
 رص اّصم سرفو عش لك نمرصلانلا هناك نيش الك مرصل ان اوصاضملا

 لقنوهماظملابيكرتديدش بسلا
 ُباَصملا اًضيال لاقيوركسابصق ناضل
 اصلا واذ عمق نال اذاصم متم صملاو

 د يع اتم لك نووكي نال هللا و ظ

 لا د ا ع

 حملا ةانعم متيينلبعل اف صم لص! زمذملا نا بي دال سّشلاوهد



 ناسللا,قذ 9 ©

 هتحيىبه ذوالقع به ذوامالك | |ميزقسا| ذاق زنمزأكم >نالف ىّز

 العاذ ناكأذ للاة وأ هع و ةدوصخف 50020
 دوو هر . 5 5 3 43 ع 9 15 4 7 جو 5 ل وم .-

 ورعمييف ىوععم ناماذاو تردموه يىض انهو ىلا أورد ةىربي (هدلا مورد

 ا ةردازلا ىنىح دعنا ظ يس د

 اذا ةموصغاش لجلا َفْرُمَو ىزنلا | ىف ودل املك ثلإ ذنم
| 

 - نجي ةعطقلا ظ مد ما داموللا مخزن لاغي

| 
 | إ

 (علظذ»
 نالت سنلا نم وام ىجذ رسم | | كل ذ نعد اعلا كعضلاُتُتلا

 نطاب كنتو زمول اهب هنت دغضلا | قاع ازعز ةعلازا َقلاومرلا ةفزنو
 " 2 -افيظايفن مركلا - مق نما تلق تئش ناةلاق

 نسحوتلا ىلظن غواقلاو ةفاظنلا | | امد تدار ؛ ذاع برت 5 ملا تفز : 0 ا .نكو قى

 جد و ظ اًفعض للولد زي كلل دو اينحدع.

 -واقن ىااورظننمعظت -يكوظاباح و
 3 د 5-8 -

 22١والللا نلت سيظشلا | | هبي حزخ عر خام تا

 أ

 أ

 نيرا ثرلك ا غيظنمت نخ ناقل - ءلكممد
 (وتش و١ برعلانئىظنتش نتف نكي ظ نرملا ناركسلا نىدزشملاو كيزخلا

 :نززلا| ذا شمل ظنت ا نم اله | لاقي غصنم ونا لاق ٌفِزَنْنَف ةلقعلا

 صولا نم لل نيرو
 مانسو الا نميطعهاولا_فاتتسا

 اموقلاخ ه5 ناو ءاماقاهف زنا ور يبت ”ياق

 لصالام



 |[ ناثدلاقف
 ا
 ظ «نزنر او تاينلاَمفشت

 اياف ع صت ىجريبلاءأم جاوا ف ظ د ا
 هلك حنا ذااةزن يبل ءام تفزن ٍ ظ ضال بن عيقصلا ظي ونت ةةكتضطلا

 -ىدلعتلالو لعب ىف ٌتْفّؤنو

 ىرضولا مهب لش لشنرع وغلا كن ١ ظ

 رهلب ءأمع بهذ ا ذاموغلا زنا ظ

 ظ
| 

 مدان مال طع مرت ءاملاءا قروش
 ٠ تش +ةلاملا وش نم نول وقتي لا

 ظ -هيفور دوش دعس ظ
 ا

 11! 8 - و 2 َ 5
 انما ف 8 5 6 ترودأ ١

 2 0 0 5 و

 ءامديقسا ىازكبلا ترش اظو ده از 255-5 .رخق جره خب ثول |

١ 
 00 ثيرعغا واكل ا يال را و ننعم

 | ءاقتسالذكلعاهؤام ئغياكىا | | قدرطل لاق رويخن لق قلنا
 !يقزناز كلاب مربع تصوت ةريبع ولا مويغلا نط منفاخ و ءاسن فعصي
 -اهيحاص | نع كلا شط اكدر مو هش تل 8

 زعاودعأملا نمؤيلقلا و مطل اب دمع و ا ةىيغلا طش ىزلا دارا يصلا نعا |

 دف طلاوتم | | مدت لق و تلرضو ءيريخأ5 عداوق |
 ْ يك هطقو ءاطادب وولي امة افلا ةريشملار مك ةيجرتلا هنهجصف
 جوع (بدعتسو لج وطدوعسا43 نوف 0 | اي داو تك اولاذامكتيدبتا 0

 اللاضطق_ىإ ليلا دوعلا لل ذ ضّرحنو أ ةدعرمب# ناك نلا ىَقْفشن طبق

 ا

 -ءأملامي قدس توصنملا دوعلا لع و
 هلكمدد جزا ميو مهم اهي ا ٍَ قتلا ود فكو دات ا
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 ىقءأملا لخلي امك ذقارلادلج قير دن

 -بدرأشلا

 تاويعا ميج ىعَّضلا ُبِراَشلا

 ىار خباش كييف لاقي

 ميفنااكول !نهريعبلا منو نرعض
 بش هلو روح قع ى از وَخ ياش
 برو ضشطعاذ ايش ىوراذاأ

 نلف لاذام لاقي و يعن نيعض ا ذا

 لدحاو ملال ىا ةدحاو دبش دع
 يرش لقو ةلحاو ةيرش برش داك
 هيلبلالاقيورسهف اذايجش بمشي
 مهفامث كربإ ى اب شارت بلحا
 طرب اذا بلحو

 كبشعلا تبنت نيل ضداُككَرمَتلا
 - شاهي سيلا

 ةىشلا ءكدوئغلل لجرلاّعْس
 اذاوهاشو يلارقنع نمار

 2 مد هر 0

 مضب ةييرؤشلا مالاوالعو عضنزا

 ىرأزشي لح فَي شا نمنيبشملا
 ايون لزشااي مار قلا موه دانس 8

 م ساس محم مسا
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 نىعذربى ١ هتوصل نست َسِيشرأتلا

 ةسسأ سعت كو ميلا اج ظنيل مس ود

 نصي ةمرلا ىنل سشناو ترسم

 -اهسار ا هيعفرو ةربطلا

 نداشماًانب تانعدا تتئكذ

 غسق كيما طل أما

 هقنع دم ترش ١ تلصالا ةذ خلا

 اكل ذ نوكي ثيحو هيرشي ءاملا ىلا

 قاطاءأمللالا قوشلاو شطعلا لنع

 قاتشيب نمعينص وه نمارلا مقر لع
 - ميلالرشطعتيو ئيملا
 :ننأببسلاو 2ينيابعلا غابرش تدجو اد

 (بلحب
 كصا نوكنم نقي دع تل هرصم
 عمجسل يصل ايكأح عدج لخكلو عرفوا

 وقيضرحىف ءأملا لوخدر انّرخا لثع

 برش م ابي رق وح
 -ميفزل و بجلاو ثلا لدم بَل

 2- هل ذنوكي ل قو ةدم هب نجا



 دلع
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 ا ضيم دق ميصق رت متحأ اذا عرزلل لاقي ْ اه
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 نآسألاهّقف
 1 الا يس م بسس سستم

 نعش 00

 1 عم : ياو هن ذأ
 0 ا

 |. هفطن قل بوتلام كوت 0
 ظ 5 0 دن امض 0 مجرم 0 ةانأ اق لحنالوتشت كورد ميلا

 2ع وْ ةريعملا بيش |

 هلا تلمج الي كير اه

 0 تنعي و! قلبا سبرش او أيه ادع إذ

 اهتادزرخ حا لوقيو اني رق لمجلكل |
 ظ كل عوضلاو ل ابغا كني ىشأ#

 2 موو هرووس وحس م ل دمع اسمح 1
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 ءاملا ىدأج# داداميساروصنمولاا | -ءالا نعمفوورباكناكاذا ٍةَََشوَذ
 ايغالرضرالا قر وغنت ىلا نيعلا تس -2يف برش ءاذ لك ابر
 سارا نيعلاعأم فضإلتنكسم ني نلاموقلا ديالا
 تسشأهيفلازي النيل ضرا ُدْيَمشَلا | | -غلاكلل ذ ءارمش ني نلإمهوروتلا
 -نايررفحلا ناك رجلا جب لآل اشطع ٌةَيَمشلا

 مضاو مفلابةيرشسو يوتا | | بوش دله دعييداد
 ةفرغل اف نعقياوناك ممل ةفرغلا| | لورفيج ضد وحلاك دلي ضل ابيرشلا
 -ةيرشم تيرا برش اهبر نوكيذ ءامآل ومو ةريشلاو دليلا
 رعشلا نمر فلا لع لاسم نابراشلا | [ٌتاَبَْشو برش مهئاومنم ىورتتف
 هامل كر نكس تراعلاوهاماليقا -تارشاط ل عجولا اوضرالاب كشو

 ريالا برشي هناكف ب شمل |. | ليقود قاعاف ءاملاىداجت راو
 ةلَبكلا حان نملاط آم ناب اكلا| |ءادابيشت قالا قوع ُباَوَشلا
 تك تيسلاب راش صم سلب و اهلفساؤ وقلعلاب ةقصالق ةعفزبق 5
 ليمش نبا كل ذنموهوؤلفشلا | | نيت ولا لل اهرخؤم لب لاقي تيرلاب

 نافنا ٌتاَول لفساىيسلل) نابداشبإ | (ليقو د
 ضان اجلا ذه نم ؟يهلحا نالبوط | | ليق وق نعل لذ أملا ىرأجم ٍبِواَوشلا
 تحت ام ةيشاؤلاو بنالا نهنم | | ثيحمجا دوا::يحان سفلا براوش
 ديدح نم .ز 56 ُثِراَّدلاَ تبر رثندضشتنلا _اهدحاوراطيبلا جدوي

 صداو ةضفد |نهزممراوشل بؤر و بِرِلَش
 طلاخ نول لك عيش ا نوللا شا - تراك ربا قتيلا ديل ىل١
 كم لش لقومّبرش ا لقفرخا؟نول | | لاس نيعل لفءأملا ىدأت باول



 هر 0 وم بيئايَفد

 نوب يشيد م وغلا بورا و تْرَّصلا
 هييسزما لأ برشلا دع نوعمت و

 بكوك براش عمه مساذ بدك اماف

 ابو ىلا أآماو عمجوه لبشر ونجرو

 ادهش هدهاشك ع عم ىرنع

 لاقوم لن مج دير علاكانبا لعجد
 0 ءاطخوهو

 ظ ج١ ضو ٌةَبَراَكم لحمل َبَداَش
 بي ِسّقلا و برش وهو رعم بر
 هلبادرو» و كبر اَنتي ىنلا كيحاص

 5 -كعم
 انشطعأيررشاو َتيِيض بالجيش
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 نوكيو اكضوم نوكيو مص ب مْ
 يدل رخل جعل رش بشل ا وارىصم
 تشنالم-ا بارت سفن دش
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 هاما

 0 9 سس ارب د لال تد اح سي نيا

 طع ىلا

 | عاملا هيلع بذي شم م اعط
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 رجس تنآسللاهّقق

 اهرثو سولار اغا ظ | نيعمزجر ةييق ناكرزملا هاساندع 1
 سلا م نؤمن تناك منا اهراويفا ظ معسنلا را ه١ ريض ذل دللذزام رج ظاتغاا ا

 2 هقالعلاةسد>االّضرغا | -كرصتو ةيفأ

 (ضإلا ا نا ريش نم ةينرلبعلا كل اراها نييمف ةجاطاو 2 7 يا
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 | ةراسز كلج ا هغرجاش تيمسو ةيمغاو (لكفطقور رمصعل إذ ئسم شت لل او نودع ا»

 رم تدلجيوأم اع م اني الرخا ةىلشمنا تال ذا ا
 -6ينايوسم سلا لس 0 م زعل قولا |

 (بيزش» ١ | ةريدثا كوت ذا وجا
 اعدم ةلصم كيوان ما نو م جافا

 سيجار . لؤصا نإلزوحي وه اتفقوا ١ 2 ١ ةه يخل ١ هلع

 اي من ب سنا تي يندم بولا ناكاه يس ضع درج ين ةرجكفا تل
 ْ ؟دوذعو ءاذلا برش« ديس نب هش / ظ -ةركبا

 ماي سين و اي مشت 2 د لا راهن لافت ]كك ىذلاماعطلا |

 كَل لع بُْمأم ملا ن . م و لا ةكذلعلا: يس اكميظعملا نضوج ليج

 يدراشلا رم داما رطل اةباصا هناك مق ا رجرسبيأم لا ظ
 | ههكطسالا طع ثارألا ٠ ؤ - ةرجاول امه

 | لب كا قس لصاو اي نش اهلقااهرحا | م كورتملا رع

 و2 اعز زنود درب هينا ناك هلجوجعبلا دي قلقعي لبحذ اوكا

 داق برّ تقدوه نا _ هده كرجعن ع مقالعلا صحاالا

 سآ 5 !رشلا ن ٌْ -رائاب

 - هلجر ىلا مسار دطي ل حفلا ريتك ا ظ

 -بيشب كم لقو ءأ ليزبالا

 كارا ر 4 0 ل

 0 -4سفن ءأمرلا تئشملاولاق
 |[ وهو يس ع ا بس



 اضالاهقذ ا

 اهم والوطو اجيك ةوشااسبه ذ
 -لثلا دع و همطعا نم لوطاو ا ذهزم أ

 ةيداويبسلا سنا هقئاف قرب هقان
 نسع او :هزغلاب تفصوا ذا جك
 « | نم جري م فصاو ناكك لذ لقامناو

 ةفصصىلا يصوم كش لبر اقم اح
 -ىزمي ىا يفتن ظ

 انسحاب اب ترش ةيد أنما شم

 هيشاوهو أين للا نون ىو و لاق

 مكسفلا لل اهفوطنتقل ىنعي باوصلاب
 -اهقاغلا نوعرستواًاهن وعمو

 (سصقر
 نأي لضا لصار نه نم دشم خصم

 نابضغلا ظأتنملا ناكل ص ولاضيقنو

 -اًرانر وكر ام بضغانم قراذاخا
 قرافملا ظاتذملا نالؤصولا صمم

 ريت ىا قدافا ذا بلال لق

 قسري
 -هتلفغا كرت ىئشلا كثر

 | ىلا ضرا نم ربو رخل يطوي

 رجب وب لقا طاوث يقر افملا لص اضدا

 ظ
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 _نسح لى نه نمر ا نامداانه

 | فرج الق ومالولا نموها يما
 مالكلصا ءاززهتساهب يق و ءفطنم

 ٍِ ثيعو حخ عماله ن وكري دعما هب

 مح سيال ذزج مهيب الكل يركب
 1 -مظاقتل جامقلا
 -ىانو لعابتا ذا لجرلا ف

 -حاكتلايذ لرردتعاموصلا جت
 لبقو ةوغ 21 وحل دعب ىا نعي
 يوه سصقلاولملابريياو | | ةتسدعب لبق و دعاصف ::دسلا يا

 هناّشو دن ليو بادو تود | نكي, بيغملا يطال بقو ادعاصفمأيا

 تطرتيروص تارئتب لماث رتداعو | (ةليوطلا ةلزفلل لاقي :قراؤملالصا
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 رولا ىزنه مضرمو هيون ذ ف
 -طملذلاو نوفا

 ياي رجله نا جوش كل خ لاذأم
 نع -



 م ؟تادلاهّقف

 هتيقشق تجرخ هاذا لتنال
 ؟ نو لجرو تطقساو ات تادتو

 - قَبس_ماطك - لب ةبنآي سدا ذدده  طقاس ىا

 . مهب ريخاكن ب نلاد نشا
 بانه توصارةٌرٌَهواَرَيِهيعِبلاََنَش
 دلما ناله نمقتشمىعذاصما | دهيم حا دل نكو ةفضقشريغذ
 عملا نعول لاف ر ملا لئامبإ | ريعبلا رنه يدوج ارت ةرجا»
 نش مب ًابعياكى نال امالكلاز طا هي نيبلا متاح رتوص دد ا

 لطابلاو لطابلاو أطل اة رثك<مالك ٠
 طقسوهز شو ىدرلإ شكلا نط او

 -ناي ليلا وهو كش مسالكمالكلا

 كنه جم ك1 لهورتاطلادٌّنهَد

 قيمداوب لاق قص ا ذا ل دهومالغلا

 يؤصوش 2م الكل عادا ذامالغلا ىَنَش

 -رثكا همالك ىف لصرلا منش ظ - زيهدمو نك وجو

 الشو دوش نهود نهج ظ لآط ناكمتابنمظعىاجرعلاَر نه

 وفور َنيَشودَنيشوكاَذَهد -ىلدنولنمج

 -كممدا | قلو الءارته ىذلا نبللا داما
 كاف ةَرلّيَم نجوزتتالثيدعلا نا | -كل رشا فرده علخناكملفسا
 لادلابةدريهىورب ومالكلا نمر كيلا | | لأط هلصارتوربك شعل دره

 وعى ا نأسللا نم ره رجرتشنك
 وز صمم ا قدزحو اقص كبك
 2طغ الانأركث نوعس نائىااينللا

 هجولكق ءٍقيرطت هلا لارين مدبر

 ريغ نم كل ذ نوكي”كثيحو ل دقو
 وزع قلطاةرثكأ .

 _ةيهأاننورشعلاة ريتك سجاهرضدا
 الغ ىاد دك بزشلار لَه
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 ظ رايب هيناتا لقفوت باتكل ل صاربز نمر ددصم
 دل كيزايامزكوهو لجرلارام ذؤآم نلا | | بزل قلتم :زاتكل ارينا ةءلقلا
 هنع مقدلاو متي ارح همتطايحو .ظفح قا 5 ىأق لبو ءطقن ليقو منك مرد

 ميسو مدس لا زاكي ةءاة لكنك ةيتوةيفخأ

 هلهاع . يجي الانام ذ ىسليقد | ١ -ليزنشهة غلب
 | لعق نال ٌةقيقح تيعسو ل رحذتلا أ  هتنقتاؤدمفلا داب انكلا تريد

 ظ 0 َرَ د بدأه دحادرتكلا ايلا
 عيدا رجا 5 0 نما نمسح افرظنا ارت ناك

 ْ ناز كح ةنمولبنا6 عاتي الفا سا لاب مقفلاد 0
 ! تضاالق تلا 20و لوجنلا حاحا ا نط اوانذ لا بلع زيا

 بيرق انهرأز دسالا مَع ذو :ةالعلا | اهضغ لب : 3و نقترب ذ برعالكنباا

 0 منشور ١ |-بضخلا لدجرسغنتن سمي ضذ نم مهناكأ ظ - دصالأ علا نم | | بخوف جرب ذ لتتكي بضفل ءقالعالا
 إ

ٍْ 

 لحنا رب سه م
 قطسأمز 210 !طقاسل ازط ايلا شحط ومنو

 ةدرْغاو نر ناو ٌرَّنَه قيعوم نم | | موللامت ذ بضغلا لصارب نل ىرخا ةووص
 طقسا ا ةرحر لف ءبرض ةحاباو ,زطيا -ضخاو
 امله اسود هير حاييملا ذو يك ضن مد داعم ضع اءمونلارعّولا

| 
 القاملا ث دالاو ٌرنّاو طقس ىا

 ينل اوسيل رطق أس 83 نه نالذ ومو ١ "ا اه سا 0
 اننمسسسمل

 اك ع

 ره لكسو هثحو مضحو مال اعد

 -ة سفن ماكوف



 | ىلا ناآسللاقث

 | برم محاد تكذعجربزبر ل ةقالخا أ د أجلا ريل اةبانكل اف نادجول ناانالا 000
 | نهايه زق ورهاملا نمعتان ءَدَهأ اركب كطرمولاو انك مامد ةداج ابهرت
 ةبادلكنم ةرٌكٌّضلاوهل يق ومسفن | | ناتعت الدطساوب كلادصا ةدأجم اد ْ

 هإهاك ىارتربرعالا مد ناجحا ميريل لقنوقماكحالاو
 -دقالعلا خدك ىارلا,ىاربز لأم ةراوجلاب رن الام
 هلصا دينها نم عطفا 2 وها 1 0 رةركح مل امملصا

 طفلا قنمث أميلع بتكرجنمدعطق ١ ملل عالىا كسامتدلقعلاةىولبقو
 النا دنس دارج قوت هيدا نم اضنالام عر ارقالانعواهني» يد
 0ونص علف اتكساهت تؤطا خارئبلا طرب كرؤزصاو

 | ىرسدا7لاجرلا نملي ضارب - تلكيساو ً

, 
 - ةقالملا - ربو نزلو لأقيربصلا بولا

 رعشلا مت 1 َن زا ورعشما لجرلا5 يل .انككارب ارب بلاورت لق مترب ذو باكل تعد

 ظ متعمتسلا مَ ا علط تابنلاورنو لاو شتا فعاو لاق لتكب اتكناوب و لذ

 بلكات ابل ايه شل5 بذر وتفت راذكلا هدو زن صالا وه شقنا راجيا
 كالفن مثرفظلابأ تت ملط لصيف وه باكا يلو تباكتنقاا

 ومس ق امرب كيرشلا اين اوزاعتق ال١ باكر تلا ناقنالا كوتشملا مؤقت

 -راعنت لك ضعمب جرن لسعلا 8-5 فئوملع دورا بلغ دق هر

 | عجم خا ٌربزاو مظعاذا لج راوتر و باتكل كد دوا 2 ظ

 كقضكىمرهجت و شافتنالنمملظعا رك درا ةزتناو هاف هَرَبَذ 2

 ةيناي سا ذرب قمن زبعلا ةردز وجو أد غلا نم نؤز ذ نم ناك عنا اوُيَجْرلا

 فساد موخنت جكس !١ةانعمأت ظ ملا نمت لارا زكهتمكحا نقف
 ة ا ض1 1 ل ا ل
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 رث اطلاد ظن اك جرخإقبلا مقلع

 هلصاحبنا عضرالكن م نأ ط املا
 تبلل قيراتطاكاغم تبن ضدا

 د يقطلادا ردادقم 3

 نيبعلا ةنوكي ءاد هب خلاب ةَفلقلا

 ىفليقوؤظْلاك يشاء نم اهيدجت
 توك قو قك آهادنع تبني
 سه ةثيع

 -عرافظارم الن .كلدرزجل قطو
 ثيللا بولطمل مز وغلا فل اب علكلا

 تزرع فلا سيلا زوفلا ولا
 راذظا تيفنلصا يلعو ءب هلم دقو

 بلط ىذلارتاطل ل3 بلاذ و ىذابلا

 | كميالى ١ ضل مولقمل زا لجرلل لاقي

 فضغ هر[ صد منعركت ام لاجل اذاعظأ

 هيلع بلغ و هبزاف مذ :ديص
 - قص لعج ىلا اذالف هللا مل
 كتأداووا نامذننم يع كتفك ام

 نيه ننم ىنيع كتنخا أو كانكو

 -ازوث ناكتبود ناك

 - ٌقظلابملاة دكر
 احا نعم مهاظت دلع موقلاَّقالقَت

 ذفاثكو هئافصص د ضايب ىف مظلي

 ةانعم أم ةينإربحلا تريز عملا ءاطلاب غط

 - سهلا فاحو نأساكإفظ

 -نلظ بلغت رض تيئأي سلا فرفط
 -نييلإ عتق رقد ة للج -ةرفظ - فاح
 -ز ويش ويدرك سام اج بيل فظ
 -مغطظل عش لام لك

 ١ عني

 وجي دصاوإفظ نم قرط اددسم
 لصال/و هور جاع زئشنا ارنعرىمدت
 تناك ن اون انك للا لقن مث هاتعم ف

 م اكحلالاو نافذ الاد ع > © ليغدلع



 ناآمسللاقذف

 ماظعلإرّسا نيدش معلا يلق ٌؤْوممتملحر
 يي

 ىه لبق » ءا اب قو نيل نيل أينما

 ىانلا نيللا وهل بقو قيقرلا نبللا
 اللاب ءقيق رت نبل يمس كم مان
 عسى صيغ ول روس دع و

 هنول نم ارامسم ءأملاب قوزيملا نيللا

 ولطا مج نأ ثع دي ثيحو مسا

 -1له5 ولح ىف 5ك لف اصل |ييخلارثيعلا

 ممسلالاسرا يجامل سرا هيعس مَ

 لاشثلاب ملآسرا لق او :لجن ؟و

 - ةقالعلا ىرسدا#لك

 ًاهبعل نغسلا نم برد ير كمل
 ٌرَسو ريمأسملا نم ثا ني

 ود م«َّش
 يم اريج هأهلسرا>نيفسلا

 تايدلا ترمسو ٌتلضَن يشأ ترمس مي

 ه1 ع

 ارهالخ ل وُشمَمَسو مهلمهارلبا مس
 نحسلا ًانهنم اول ساذ نيشلا لصالكو

 هلبارمجونعف :يلصانيسلا تشاك نا
 - ريف عسوتر جزر مسا ف[ بلهشلا
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 رحهاكك انك تيوس لطي مَسلا

 د اعاعد نوعمتجياوناك

 اه د واج نم وسل يا دز وممسلا

 دول ةمس نم كاز ذكىمس ةيلاغ ءارف

 امنة الكةنزإبعلا ثرمت نم بج اوهدا
 راسل اكلصالعاماقراتمرعشلا نآك

 ناويح يمس :رأيرسلا ثرممسنم
 -ةينق ءلذ راح نمزج قنس اك

 (سضظد

 رفكرنع ر صيت وع كي لصا دعم

 رافطالز مب ىفحي امانة نرحشرفطلاب
 افظل شن زم بلطلا نمل عكر فظلاو
 -ىذأبلا ةديصيرمطفف

 راد حجو كراعم َمْولشلاَو معلا

 نآمشاللن وكب ف ذالكأو وعظ

 جنو ؤظي مب ءناكثإ نك ع ةرغد

 هضاب ل زلاو نيصيالال فظل ولاأقو

 - مسالا لجرعب صيصخت نه

 -اهيغحاذنلا رفظلا مخير

 فلق اعا ىاارقطاو نجر مق



 ثاسللا_قذ

 ةلبظلااومسرتح ![عتسا'لاراكمش دماظل لف

 سلتا يقل ر وذ ن وزر عسل ل صا | ممَس 3 رفغس ل شم رعس نم قيتشم قرط بدصم
 داوس ةضايب طلي أمل ضرالا لع | | منا نول لث أرب نول يف ل صال و رهظو

 ةداعمي اق الو سأنلا عم ثيحو -داوسلا.ضايبطلاخب ا .

 اكاتكوعفت برعلا تاكد ءلق هليل ىف ١ وكي حاوسلا عرض ايبلا نيب زل ننام

 مدلالوقوزمس عال معامتجا عع | ١ كلرغغ الناس انلا ناولاف كلذ
 ليقتاككيعيف ةيلظل لل تائالط نمنناب ظ و ء 1 لليقد ةطنحل او ءأملا ٍنارمْسالا

 ةيلظلا ثا رمسلل عامتجاملسلا بطلا | | -لصامأ نم بيرق ل هاكأ جرلا

 0 نانالعبطب مثالا ريغ يش ؤ - عمد ةطنح و ءاَرَمَس 8 أنش

 هيف نوثلجاون اك هنالمقلاءوض | | -اذهزم ةفخا#رمتلاورقلا لطم
 - ير ٌمكتلاو قيل وها ذه | رام اٌممتلاورفير هامور
 -امتمدا فالراهلا هبل لس انمإ ظ لباب شيدحاوهو
 دماساهخا ىانليلا يمس طعفا'6 | | راشد رواش
 مدعم سمسا لجو نو مسا نم دعاها مولا
 5 أ لن محتل اليل اه ودوري ركئسلاو 5 عاَس لق د بح اص وم

 دش ار امسلاو كيتو ع سراب ّ هادو

 راعماداوملازصا اهكَمكنيعّمَسو | |ةلينُذَصَو سمس نس نمل ارما حاس ىلا

 لعفي شذ يحورأنلا ايي رعسن 8 دي لح ىا قشلاوأبعا د كنا لبق د ءق

 -.يلع قاطار أمّ, كاذ | | لع هوةركوب الأ وادب كيتا
 دينار نوع قوس ع جا ا ندع ملا عمك أد عملا ورسم 2

 اونلاؤورامملاب اه ًاهيبشد معلا ةوخرب | !تورمب ”ةقرهع جوالها
 1 ييصسص و مو ناطق



 .[|مذاب هلداخوب نولزتيرمهف أل عرف | | َتَرْعَس نبق أمك أقن ةلما تقلااذا ل
 إ ال

 أ 8 + رض
 اوهيشق سانلا نيب مسالا صلارب عناد 1 ٠ را

 نيإعلا نيب ن وعل نينلا ءشلاب ظ -هنم رهظيآجول ضم
 مهن“ كك لذك تيمسأ رف اش لصيف | (الفس دنع ى ايس خ واهس دتيقل

 اهتورغسا و هسادابعلاعا توبتكي |( | دزغصازم بر قوه بوزلل سمانا
 هنالرب صس لزاما ارسال ةرخأسلاو يييتتلا
 | نآسللا قل نهض ودو ثلا نعبي | !ءاسلز فس رِصلاٌرعَس نفس شكلا

 . لسزنمذاس ىدنع ب تاملاو | |بيغم لعبراهل ضرس ةرقبل لاقيو

 دحام نلقس ةدام ىف سوينسغ لا | | أرسم ا درس محوضول قَس رسما

 اءالجاوفعم نمو شرحا زعم غش نم اءنمدأ) باتل تضفكا ذا اهسجد

 ىلعتقنل لغعم و شرا دعب ثداعلا | | آو داق مِفْسا م وقلا نيب تكس
 ًاقتشمزمزقنمث هباتكلا ضع مز رجا | دغيلقواذهيلق ثكم تفشكى ا
 برحلا ٍبتاكو ناطلس ارتب فحمب رحهزيب كيصال

 املكتلاو نآيبلاو>انهيلاوتعم و | | موقلارربر ملصملاو لوسرلا يلا
 مناكلاو ةياتكلاو هيدي صَس لكو

 00 سبكلاب نكلاوشؤبقو بانكلا مفتبلا
 -تج- سدد - يضس ملقلا طق - ىرب ٠ | نمىش ةاروتلا نمءزجوهليشو

 -بثو ملعت هقفت رهم  بتك| | -باتكلا َتََقَسوربذ
 تيكومات تير القس ةكتالما تيحع 0 -مآف -قطن - طن رفق | | ةفعنب الاد دكقالملاخبتك كَمَا



 هَ
 ؟تخاللا قف

 نع هفشكو هلص اناسا ىلا ةرعش َمَهَس
 معَشلاو تيه (3٠5 قش او مساد
 ميفادكلل ذ نم قاشموه ,الضعلا 5-5

 زرجتملا ى لدعإصالكعوغ و قرولا نم يفسلاب خيدلاره ند ارك جنا ذيكه نلا نم

 بارقلا ميرلا ترؤس نمعسيلد جاو
 .قشكل لذ اسف املا ىس خعرهزذاكل اق
 ضال ه«زورب وركب نع نيكل عانق
 مفسر ناك َسمْغشلا صحو ءاضففلا
 00 ىظيفمهققالخاو نيرفاسملا وعونع

 قبل هزيمسو قس اكو وق تة ويحب - رضّدسلا ل تجي تروس لاقي

 كلسو كله سام لحرلا قاس لاقي

 -ةرخاك/ طا ىضغد يل سم
 -دذالعلا ك1 7 نزعل كبك قمم
 هبثخ اسما 5 نختم اعط يضلاب مهلا
 قدانملا سيمسال نزلا فخ تح

 هيلع لك ذا طسسبت اهنال تشي سا بيلعلك وب ىغلا فشلا ةيوار
 عضون 5 دي لحى تعب ادانسر قليلا
 كَل ناَكَم ايمطخثيعبلا نعنا 1

 6 < م 3

 كلاةدي لحلاوم امزلار اتنلاو ٌعَسو

 هناك دافنيو ليل ىيعبلا اري مطخي

 ميلعرفاسأ ريس
 عد 0مؤ أسر فرس صا ل تجرح
 لع هنم لي جرختنا دارا مغيتح ىف
 ريغسلا لع و وقيل هضوربوربسلا

 ةيعرا ل يعبلا تزؤس نموه ليقو
 ىو هم ط عد زم مخ ساوهحو فيلا
 -لاللاو ىاقلاب

 م" نصررق وهداوغل طابعا
 ارمصماوُقلاَمَكْسَاو ءاضاّرْكْسأ بصلاركَس

 ةيفتذريخ رتيدأد هز وكل كانركاه هد
 ىونلا لاقيو تابنلاوراوينالك
 رذاسمىنحولا
 فيل ناك ليلق ىاروللا ٌِضاَس سرف
 -قرول اتاي ايكتاحت



 تاسلاقذ

 ءاسق نويسرسس وب ن6 ثيردغلا ف
 هين لي ىا نطب ىلا يظل رجب هع
 و هب ماذا 8 مهو ةّممَهَص لاقي هيلا
 ءان > لارج رانل ابراهصالا نال أن دا

 م بينيت او

 بنشخواريط نمل هع ينممبط  ووعَّصلا
 كوخ وايت نم سييبلا اتم يلع عضو.

 ى مج لعل تيثب ىسلو عديس نباذاك

 -ميلع مضوي عرصي م د'اكشللا
 برمج امل اوال خر َورشادصلا

 ضخ اك وهو مير قيم تخل ٌتولا

 ىاس دا اب صاوجمْمت لافي و
 -ةقلىلا

 ناؤنشم نايعرف ناجصمرمس وس

 رفاسلاه جرمانا لس خل صتاكرعس نع
 باديكا عمر فسااوزردي رنالغاسم
 نجر مس اوم اكحايضشعيعرب لا نم
 نولل لث يح دلوسلا عضأببلا نيب

 ةرحاسملا نم امارهنّيرمل نعيفرمدو
 داهسالازموإ مضل مس ىف هذ داما معرب
 رههلاءوضن ولرجس اورموتلا رن صياوخعم

 به نم لك نت بش ذؤ ية وهتنك

1 

 يلرتم ىناكىنلا تّقولا لع قلطامن
 عايتجإلا ناقو الملا نكمل ناكلميف
 رامسلاو اقلطم هللا قلطا لعرمش

 -رأعسرلصار انلاهيرعسل زاك أوسم

 ((يسس)

 هربلا لص عس نمقنشم ىّرذردصم

 كم اله بيرق وه مشكلا
 ةسكملاةّقَسِلاومسنكت يبا ََّهَس

 -نعنكلا هر صاو
 -ةسانكلامغلاب ٌةَداَفَّسلا

 ءامسلامجو نع (مدغلا جيرلا تفس
 اماسي حايرلاو متطغكوتقرذ
 ةدسا|ه فكن ايصلا نال ضعي م ضعب
 مه بونجي١وروجللا

 ىازق مشا قرو نم طقسا ٌيييَسلا
 قد ىلاو بارثلا رلا َّمْفَس و

 يعشلا نميسازرم لعم عَن اَقي



 اكل هقذ 1!

 نول وق نهب ونك ليش تابنلا نودي انيلابيصتلة ىا ينج العقود ظ ْ

 ظ ظ قلذعا حشا نم

 رسم ظ

 | رهصو رد نم ىنشع قف ميدصم

 ٠ اهعق هلتشا هبت ارك جلصا

 فمك جملاورغكم دولا قحاهرح هريزع

 نمر هص هتخا جوز لولا تنب جوز
 ىدو هن النمل يلعم وقد ىذلؤعسلا

 0 ا ىط نمل اكوه ىذلاتجو لمت

 | ةنىتذلا محي تلاو تبلل
 ادييرهارأم ناد ص جرلا خو

 | *ككلجرلا نيبب نهال لآقبلالو قرم
 ظ وبما لعجي نم برععلا نمو نانخحا

 ظ رع ناتنإلاو ءايحلالاخمم

 ظ ميش والاذاع وغلا كره اص لاقي

 رولا تعايد لادرحتك, ث رقص ا

 ظ نازحلا و ملا حوزو لجرلا تنب جوز

 ,هلاقأبزصالأمتزماوخاو لجرلا 2 ماونإ
 ظ مث رهيصلا ىفعم ْن كيسا حالنا

 ظ امبرو مرو عس وت

 | ١ فاه اكمقلا نهرهولاب اوتمك
 ا الا ل ا

 ظ
 ظ ريسعلا سهلا هن ليقشمالسالا خس

 ع وقيو لذ لو لغم لعاة ها نبقد

 |  -صمختؤهولاق ب علاماقم |

 أ 3 1 م

 ل
 لميس امل نص رسمات ظ

 هغام دما ةحاه حم يلعأهعقو

 | قادم ةلصالكوه | نه وهرميش او ؤ

 لا ْمْمَص خوش ايبا دابق مدر 04
 هلصأ هياذا ةّريطصاو نونو

 ٠ -هداعس نسمثل) هج نب ئيشلا

 عطا خب هدع ا تام علا
 ١ م 3 1

 يسأ بص تدرب و١ ترغصممفلا نم 8
 اوه ؟رقنوا راك عيعبل ابامد . _ىء 17 وو

 هيه رم 7 ع .

 ةراهصلاررصأ داا ذاهزيخرهص

 انهداذا هذ هب رهصو ٌدَوُوصَِز خوف

 نم تهطل اذا ءاب رح أ مَهطَصا
 ارعخلا ةَرهص لق نرسم لح دشن
 5 ا
 ١" -رزييطناراشأب ْءَنرَهَص



 رجحت ؤ
 نيملاو ءازلا نيب ان ومج حيت ىلصا ةلصما

 رانقتس“ ل نعاث داح ءازئابأط ولت ظ

 ملم اوريهاركلاو ظ

 وكلاو منطزرجمزلا |

 موا خذ داى زحلا

 -مهنف هيَرَجَد

 - ىضموداث فجر يعبلا تم نجد |

 وهو صين اذءوسل ا نعانالاو توحد
 ماجن نلاف ناسالل 5 ظ

00 

 اهيح ىتسمل وتلا | رهريخ ٌثيطنل 5 ١
 نايس فاذا غوت اكلم

 ظ ماش تيدرا ٌقظيامىرس اذا نال اجار 1

 /ةمجانلاد اقف ىنلا نعدفلاب يك هب
 ظ بسمو كل نكو ةدقو قصوفرل ظ

 | د ٌرَجَّرِم لوقترنمو ابسلا جالو

 ؤ -نكوا نكت وكي ثا

3 2 3 

 ة

 ثيدح تيد ١ هنو

8 
01111 

- 

 ميسا ل رلككلا ماس ارج

 علا لعاب ل حوا هجحإب الأ حز

 ليصفلا لع لت ىلا لبالكن مرج ظ
 امعمتم تك ةاخاذ تبرضا ا |

 هب تمد هنطب قامئرتقاتلا ترجو
 | ةرحو أم يتصل نم اضيزج سمت حف د

 ين لمعلا 2

 .منم ضنا رج تينت سلا تسرجز
 و -دصو ١ لعبا كل لص

 -لنسالادأز -بايلاقلغا

6 

 رجدر

1 

 ظ
ٍ 

0 
 2للقن حز نم ب برق قرت هدم ظ
 |. ةضادزلتلانمرحالازاليآم| |

 وان سو موف

 تم
 لد هذ انعم نال ركب جالا |

 قيبض ى اريد ناكم برعلا وق نم ظ
 لص, سيلوذ اهمق يضلل اوقنلا



|] 

 عال ع ايا دارا نمف نمخ نيوجولابىورب

 كس هوجلا بابحالادارا نكمل نمو

 - -اطيالاقيو
 لاق دي دوم و ًازكسكل اب نسال يد
 لعفت دعُرس الار أ وس كانك

 -ليلشسلاب

 | نأب لطم فررحلاوبا لافي ةجال ٌةَدأَؤلا
 قإ علاق :صق ثسرحلاث و ةَراَّتلا

 سريعس حلالا ٍةَوأّشلا نايز ,هيكذو
 -اهيق لسالرُمْول انك

 (داذ)
 ملصا ءازلاب رآز نم بيرق ىىذ ددصم

 للا ل غنمش عقلا دنع كدا اقصلا
 كلمت توصلا ببحوي ىذلا عزنفلا
 -شاركلا ةرضغلا

 | ّسأب َةَرْيَد دحيم للا

 قلل خذ نم 522000

 فلل ذ نماوطلا لاقي هوركاو
 عما < 500 0-5000 ىف

 مرن دلك خر نل كنوش نالاقيد

  كنع كرصناوضركىا

 تاسللامقت

 خا نلاد ئفنل ارث ا نلاد ن ًابضغلارثانلا

 نال أم ىل ل قنمت أجل صال« عن الا
 -ائايحارأاج

 لحنساو وزع مع ظاتعااذارت ذ
 يلق مضغ يلع هدأ كاتب اول
 هتنّرحى ا رأأ ذا ميحاصب تَرَ ذأ

 رواد نيحيلع مخ دق وم تحلواو
 - ميلع عزخجا ىكا

 هزغابحأصب عر خاو اجلا ىثلا ورا ذا
  ًااتعاو ياقْضاَر أ ذماككك ا نبرتذ

 او تلؤرت ثدرشف اهلعب لع قلها ترتد |

 اسالررض نعم امل يملا نا شيد

 ىاسممار(لأ5 نمجادزا هع َن رب د

 - نزتجاو نرششو نرطن

 اىقلغاس أ نت شرد ةقانلا نمد
 قرسيالو اهفدابم ارت ىلا غ نقو
 س5 ليربعولاابسح
 رثازب مل تلعاذ كعاتق انلا تورد
 -اهقلخ ءاساذا

 | لطي بارتي طلذخم نيقرس رت نلا
 لصفلاأبعضري الل ةقازللا ءابطا لع ظ



 | كم نآسللامقذ

 راصد مل نرم أل دعاو الو ًايظلامفنأبروغلا

 لسالا تنم لي ديا جسم ١ | كالا دال ةزعف جل عالى با اهظفل
 -يضخو حام مشغل أب نسال ان ْ 2 ! اري أذ ذأي تصبصد ىارّوغلا

 .قوجأل توصددر د زل هفلاو | اخ ءابظلا تيس انيتلاةقالاحلا |

 اغلا نيطاعباكنيقهدسرش | | ييرفزموااذكوانكدا تلضُلاقيا
 ريق لاري لش م ارض تملأ ق ليحا ظ | هلصا تقولاٌروقلاوىتعاس نمىا

 ةماعضلانا لعزل دانهرير كيل | | نعمل عتسامث ىف نكسي نا نبق
 - ةياكلا نم | - تقول لؤعجرمث دلجلا
 دلكص قى لدسالا توصضْيرلا | |نإريلا نآس ظقاح ىنأج دحار افلا

 لسير وعشت للا شو يفتي ىلا ةليدجلا نإزبملا نانو

 لأجيرلا نمُرْئْيّرَتلا تلعالانبا ةيرلاور يخاف رمل قب ِناَدُأَيِفلا

 لآتع هبحاصل عطاقملا نابضغلا | | مسخ نآسللا ىف ىتلاتتضرتعلا
 هلصا نآبضغلا ّياّزلا قصنملاوبا | ١ مهتىتلاريقللا طويخ تماظكلاو

 ٍرياَوعف سال لاقت خصم ١ | (يداال ريدا فرط طوب اهيذ
 و اة ارمهوكناَد ةدعلا لاقي | | -اركيضر ايغلاداص | < ىلا ةقالعلا
 -اجاطوفلاو | | نئينسغلنع بيقرةينزبعلا شوف
 ورد له زري -رأذ نم

 -لعوااًةاَد رد | |ةحا-الغ راف ةينآيرسلا ةيراف

 نابضتلاٌرْئاَّزلا داعالكنبالاق | | قامت - ضن - ظاتغا بضغ
 شضمهلاب | | -لوأطت- لعنسا رجز  رهتنا

4 
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 يرويوسو 6
 -عاشملاب ىورب وازرق و |ضرسا قثنملا لع روت قمثككو كرا وخأ

 ب ريس 0-3

 رو
 ا ا ضايو نارخلا ةرذك خَدوتَم 1

 . ارهىرفش ويلا

 (داقر
 !هغلؤ فرك : ائارازوص لع 2

 ىلصا أماوا زاث نم قفشم يرش أم١

  ةعراضي

 كرف هيف د حرقا ؟طاج ىلا ناك
 قوعلاد اذ تشاجو تيلغاذا درقلا

 رهاللا جات خي يف لصاكا عبت و ماض 0

 نامل لع قاطامت ةراوغلإل ثم
 - بز طضإلاو

 كاسل اذ شأج نيعلا نم ٌءاَهاَواَف
 مهر رمان اج هاير بيطشتناول شن ١
 ! مهضت نادوف ناكمبضو نموا

 ظ دا ئ

 ٠

50101111100 

 ع او لازم ضنعلا_ دتنملا م اول ص

 | طقم ملأم طدرع نبا ثشيدحف ا

 لا وهو قفشلار مَ |
 00 ارو يس برغل فالف

 00 اا ل ااا

 اسلاك
 ك0

 نمى الرمان قرره نم انجرح |

 -مئاوحاف نوزّغي ثيح 00

 | نم انالف تيئارث رة جأحف تبغ ذ
 ١ ًقاجتمو نكسان البق ىاىروش
 |نمىا ماج زل لل اذن هريهدرخ نم 0

 نفر محو |

 ءاسفنلل طل جيلعا# رخعلا ظ

 -شاهاممأ
 ب مرعالك نمو ناضاكزضعزاغلا ظ
 ودمع لَه ناو كرأن ظ
 نيب نكرم ناكر اَقفلاةقالعلا دالك: ليي تولضاناوماعطلا
 تادول الط ٌَضلارعلاو نيكرولا ١
 8 تذل امه د ىوهنا ا

 21-2 (ىنتصا ذا نايت ناك ين ْ
 ور سغلابر درا دوت :<قالعلا ؤ

 اهرح نمزووفياو عيفففلا

 ا دج لاقي
 ةداوخو 5 ةراوخ د لبق أل ليبغ ناك



 58 ناسالامقذ

 انفارمد هنلمكدع لوقو 5ث | تتش نا د ا

 ادي نع نمسا كاروتلا يام وج تلي | - .تشأاج
 ضسا ل عج وا ليس ناك نال صذ نايخع ٠ ظ اوتو ىارسأنلا يداَشورمدلامد 26

 ءايسل ىلع لين وتلا قالطا بيشا نآكدنالا | من

 ْ 4 دنع ابيع هيض عه اىاأهر أدّكساو َكاَرَعْلا روض

 | نعو ءيناعم نع ثحب نإ قلادوث |احاوظعنلاو نول ىلا خطها اوضهناو

 ' -هلعا | تالتخالو ىثديلأاب تلثر وه صقراص

 ظ ” 0 اة د ئاوقب تاوتلات ن١ ١.١ ...لول داق طيردت محصل
 ظ -نإوغناو نا ةيشلا داتا عزيلد ظ انهو فتو اديس يشب ثي ناد
 ظ خارجا راك مو جنم !طقلاو جما
 د ططراَتْعاو

 ظ ةيش يتلا قغشلا ةرهجوملا ]

 ٠ هد( دا هس تيرا
  دانتناوهو قفشلا5 ىلع طقساملا
 ؤ - مطعم قر جرار وذ و قنططللا
 21 نقفرهظاما ظ لكو ترييشا ن نالتب بصل تقاّثأ

 عاملا .الارساولطبشامو ُبوئادوعلا ؤ

 يا مت واتجهت [م لك نوت نإ نكى كس

 ْ انا 5 ا
010 
 مدرع

 يقم نبا لاق لأجنق ا
 اوهامنا لكم يت لاقيلالو ٌةَوَوَشو ؤ اى رب درحتببادول ينج نم ودول
 اتساع انهىلدي تا ظ
 ! ةدعححو ىنقلأب ةرونلانم ةوزنل 9
 اداة نم ةروثلا 06

 أ
5 
1 
: 

 ب بيزا ةورتن ج١ قم نم ةرتذلا |

 أ
 ٍإ

: 

ٍ 

 لام نم هود للجد رم
 ىلاهم# هظ ةذاجم ل
 ةمميظعلا نعطقلاك تل لخعملاا: 5

 اهترتكل دو تيعسدل ل
 ادنلار وتلا و نحال وتلا !بتماضضو
 | تويقبلا نمرك نذا ىعيرقبلا نم

0 



 اياخ

 ظ يق للاو نتا ظ رفا ذل مدل قالا ءاصال

ْ 
| 

 0 . لتسسللا نم 6

 لج املج ضَدزَي مناكديسلا مك يلا
 لقت اهز اك يه اللا يف لامذ اقيطم

 كاصنموغلا ف ضو ريؤرنلا كلوعرت

 ءاسأسلا ف هداثواب نوليمهف

 شياوهفمشنلاوخ يردلاو معرلا 6 فاد

 معرل لقت لجينالرحببل ومزيل الا نود أد

 كمال يليكم وؤهاملاة ف ةرقازل را ناو

 - لمعلا ثعلاب لقنسإ

 ظ لس موف اهتايمظضرالا فذ

 دا

 مهلا هيلع ضعتوماقن بشخفاوزلا

 لمحت اهنالمركلا عاون هيلع رجل

 | رفص نوكي نا نكميمركالا ا

 -ىعجعز نم يبذل اوبنسع ل رع

 نأسللا ءيق

 (راث)

 رانورتكأئاراتوص ئيدص١درسصم ١
 ءاملزاروثرنع عمش ىذملا يغرغ ةرحو |

 لِعؤلط مث ةبوندا نم ةوقبمجشو
 تروصلا نمدخ_ ناد ناصف زممم ظ

 .اونلا ل وقعملا عبو ًقالطا
 37 -هدأجو عرا ونع مين

 55 ندع ضل رو جاه دويل

 نابضغلل لاقي نآبضتعلا م املا ١

 - نوكيأم هرج

 ظذ01100للا لااا اا وا

 مزن افراذو ةمماث َداَن

 - بنو هيملاوامد

 اولا 5وككيملا

 عطس شيغور [بشلاو ُناَحقلاَدات| |
 سالاوئاسانالخ تيباد ٌةراث [لهظدأ وه

 م ةاعشا دقمتياداخا



 ا نأسللا مذ

 -لمحادنعا (ةل وقامأ ىلا قلك قو يه طم
 املا احلل نين شبك ف عم | نعلين يد امقاذ نب البا ذاكمهلكا

 ةماع ةدرق لمع ادعرمقي ناك | ١ ذعمذ دم ولا انك ضافءاعلا

 جه ؤضلا قأقتشا نكميانهنصو | | فيلا خرهطنما نه لع دما
 شي ةزبع لو وقيزتقلا ناكلتفلا | | دعآبتي عرضا نع عقرتي ةزنلا نال

 مظعوا# مظعو١ ميلا ميظع هنا سب 0 ظ - داعب« كسك نكو ظ

 كرو أع نم وج ءاماع اههالطا ع فينأاتخ ةنسماقااذاةرزو تالخ ميكا

 ٠ اول 1

 سفنتيدلاَحّرف زبى ذن لقتل جلا ها
 لمي لافيو اًقلطم لا ءلعقاطامف | اطوانغ ايئاداتوص كد صإلرسم
 لالقسالاء ع ىوق ناك قرم ننلا | ةدمدجل سفنلا جا نع ءاغلأب

 0 -لمجتأب هةسجرلا لجني
 ا ١ و رولا

 -ةراعتسالليبق نموضف لس داوجلا | |سغنلا لارا يفر ثيللامب ت

 -ي رصلارخرِلا 5
 عاما يخلى نلاءاقسلا شيلا | | -ةلضللريفتلا قارنا متو |
 ا

 هذعابلا :يرقلا فزصالا ىف عوكم 0 | | نماوهريفلا ظسنو مناة فلا

 اهلج دع فيدل قدا وهاك ضجوهفالا

 راذزال بلك ا وللا ءامالك 1و تل ظ | قم 'ىل لرسفنتو لغم نار نغاكلا |

 - لقطع نهسفتلل 0 | -ظجم قولا نكأخا ظ

 كيلطرمري كمي انو تسافر فزت هن اكادينجلا مالنا فال



 | توات جت ةينزيعلا ةلمتس مار“
 أ ضيبالك و ضًايبلا ص انعمامرت أش دشم

 انين غ دنع يبرق ةينإحلا رع
 :اق شم ف ولهم ج وظروفه نم

 دسم
 -روثلا حانعمأم

 يرسل رمهجلالو ضم نجوآم

 (يضاطلاوعس م مخ نجر ريد يذادرصم

 [!ترم ىلا فرظلا نالك يش
 سا ةياكذنءانك متاسغ ثار ماب

 !(ىربلا كل ةمزالب ديح حلي جو ظمو رهزي.ن اول للتو اقيربمل ىنترفصوا

 ظ ةلقعملا ةراوطلاب اع قنطا جس أوشلا نم ةراهطلارشل سلا نم ةواؤنلاءاقصلاوا

 ضقت رهط سوس راشد ا نوم
 اساوجل ضيقؤ وطلا طبعا
 1 ضيع ورنساهئارطية نوت قف درهما

 18 ءعاشأب ا

 تنس

 ب همم هو يضم و ماو تسمم امج مف ١ مجان يصمم وصمم اهنوومم م ةيوع منا ممم هيعمل

 1 ل اممسلا حاسس سس 22 02 سمسمسل مص سس سس اسل مس مس مس.

 د 0 وباقل | اكمل

19 

 وت د ريغ و أذ اي نوكت شلال وش ضد
 6 رو كيم

 ١ ةةةكويغو مت | ظ 8 يسيح م نلإل

 ولذلا ىلإ لقن بيويعنا نم ونتاج نم |

 - اهل الاطوار عل قن ب ويعلا نم
 - ضيع نهسل تا توه
 تت "ارو مرلاآ مدع عطقنا ةارلا ترتبط | ٍْ

 | يمك لشاتغا ذا جلا |
 ورلسعت ءاملأب ولك |

 5 زل مرن ى ذلاو هر بطلا ءأملا مسا
 ا ا مهتما |

| 

 ش0 0 0 2

ٌ 

 -كلذب مشن ذعق د .٠ | ما

 - يمشي ىلا تيبلا م ّمهطْؤا
 يوطملا 0 5-5

 ْ قئوضولاو اوس يك

 ظ ديس اعالج ننعم ةدامهطلا

 ا
| 

 ا
 0 ١

 اي نع كا عزماتلا يوم ١

 لم الامو

 لاقي دم ىبالتلا حاط لحرم |
 نكي ملاذا باشلاهأط نالغأ
 5 زاك ارسل > ٠
 ك0 ا ل

 مسح صح حم ماسلا مخلل



 دير نآمللا قد
 00 ل 1 ا

 رس ظ رح أسلا ل عشب امكن حف َءَدُخ رحت

 الطساويرعس نمو نش جرعف حصم | امم 2 5

 | ما هدا نينا تلال 0 يرد رض ات

 ةربؤو ىدصلاو يملاذاعم تييصاكاو | || .-ةيادكوه «ءاجد مطقن مطقنا عضم 5

 اوم يلق رطأرب ىلا ةفيفخ 5 هقأا أ داوسمل اولعن نضايس ه ا ووسشاو هسلا د

 تس ره رخ تننيحا اًراكع) تينا زكابيسلا ثالأ دارصلاو نيسأب ايل أاقي

 ىجم هاو( ؤصاف جاهم صلانم. نذلالؤ ولالا دأ اصلا ليصل هس قل يعتسنآرم
 2. أ

 ةاقشا إله ادهري زب يصاب و تك 0 فطام | |ىذلاضايبلا ع ناثاو صحاراج

 آماو يبصلا نولي هدول وجا شم نم ؤ |قاطاو ذلا,ن وللا نم اًطياداوس مولع |

 زول نمل علذ حومرلامذجم وصلا هم ل نلاوش نوللا كاذ ناكرخليلعا

 نيللا ةرْيِعملاونو عر 1ل1لقنرمت ظ ضايبل اب خط وللا ةهاوبسي |

 |ىعس نمار لع بصي متدغي بيلغا ١ ؛نكميدالملا فل اطيل علا فرص ]

 لصحي ألا ضل نرضتو ولا كانك ١ أتينا رغسلا نم ضل ذنوكي نا

 - ميف ةرصض ربه | 0

 دروج لمهصلا نمر ءاوشرأيعاصص 2| اه

 -. لفمح نع ا ةلصاخا "يم

0 0 000000 

 (ضرالا نم روم ارسل ٠

 ا ا

 ظ شرما !عآنعم تازتنشل
 ال د رو ةيواسا ا كتاط يد مغ سا

 دطاولصا حساوما ءانضلا ههيليقد 4 3 ع ات
 0 0 ا

 ْ مربط عم رمت ذأ قول ءارصص | ١ -اىوغا - نفق ريس نيت طعتسا |
 1 ا ا ٍإ |



 نآمسللامقن ||

 هما د .٠ م م < 2

 -بيجبلاب | | يوهم ديدْشُذيركز دعو ءالتما
 سس قطا نم

 ولا نيسان بعلالاة كوت م (ري» )

 !لاويافا نحمل لولا معلا لزب راناكا يضخ ْ نيعلا تل +هاءس نمنونشم كك هارصم

 لع وا مدلازالكملاذا ىو قبب نما رشا ين اعم نميليص كو ءاغلاب
 -ةلاذالكزمنوخاوحملا ناالا |ةمنلؤف الك مواد ديرلاةرجلشمضايبلاب
 |هلّثعو هاّدغ باشا وماعطلاب هضم | لا قالطا سب سلا عواط نبق
 ع طلش _ناكمع دخل قو |ةاليوسو ديكلاطع ةوقلطاي رلا دع

 كسزلار ياك 1 اورطمموعطا | م يشاو ءاذحال نم ايغوكل رلقلا

 زوهتوف داسلا ضبا حاسلل أعيان صد ظ ليبشاد ةيرلاوا لبكلا عطقيرن

 1 افلا ضييدرصسلا ننال ١ لقعلا داسضا دع قطان عزام

 _  هدضانيطلاّطلاَرحَت | | قالطازوعسوت كإ ذكو عطقريغ نم
 سلا ق_اوجرزح اووتاساو اوروهما | | روصسلا هيرتعل ضالزيشلا دلت دعرصسلا
 نق ىلا الذ ىفانرص ىلاز يقساو | . -دصالا

 مس تس نمو ناطيشل مجلامرش ب 3 برود لع سا
 مهبسصلا لبق ليي اصلا 7 5

 ىتح نيحلا نات ىلا ياللا

 ثلث نموغلبكو تلق هيف لصالا ىريامطع ل ضالا ١ داو

 - فلا عواط ىلا خالل طيبا ظ ع كْحآم نطلأو لكو# َنَخَ َ لا

 - سالو راصم وقل ا | 7 د

 امتااوسابديش فطن تةيكرعوا | نصالا د حاس جوه اًوْطَت غرس
 اف اس ناد نآتيالكلتعلا داضاو مع
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 سل

 -اهداق هع

 - طمأن تانلم داْيّقلا نرش ْ

 وكت نوب دعم

 أ مةيبصرفلح ق ءأملا توم د
 م

 دزافرزص

 ا ااتمال؟_بقحي ى ةلطصل لف لوقت ءاملاب ْ
 رم

| 
ْ 
ْ 
 ا
5 

 ا
 كنلانو 6 مولا ن وكرر يسم للر زوولا

 -لضلا كباتل اهئ سلا
 رننل نمعزنكا وأ ام ىف نأ نيل ام ووم ١

 | -ءالاووم نيظلبف ناكىذلا كرظلا ثاك ظ
7 ّ 1 
 | 2 -دوقولارودلا 2 ءاقياوملا

 ا

 ا
1 

 م يطخلا ممل يبسلا

 ١١ [مدوعارسرتسمر وجسر ةيهشم دش ا
 مد اد قطا
 هنأ مد وتلا طا لما

 نسيدرمش يونس
 ظ ١ ةاياطلل نس وص
 5 | ارثاق ىل تنطق 2 انلا تنحأ ذا عمال م

 (لعتسدقوا ”قانلا تروكْنيِقآاه لل و

 ظ -ذةالعلا سدا الد عرلا م فرتلا

 اق دون جال يزعاوأ 2دالقلا ٌرْوْجاَسلا

 حضي أيل ا[ غنرمت ةدالقلا دضحلا
 2 مح وج مع دج ا ل ا سا حج هع دع دج بسم ممم

ٌ 

4 

ٍِ 
 ا

 م ا / ا
0 ٍ 

| 

| 
 ا
1 

ٍ 
- 
0 
ٍ 

 1 م م م وج سس يي ما

 اقبالا عض لكريم 0
 نيعلا ف ةرح جيشا جلا ل عا
 وا و اهضأبب |
 | يرق انه جس اضبإ ف تقد ,الا خا |
 ظ -ةرقفلام
 -ءندع مترج أد اومن وثللاوا 20

 هبحاص جاتو رفيض» يل لجرلا يم
 -ةدالتؤ واول ٌؤلول عبقاك تاعشملا6 ظ
 - تمعإازريرسلا يذبل سيرسل ٍ

 ةقالعلا ىرداال عنك روما

 تر عمعابارج يما ريس 08
 ا يرام +!دئيرلا

 -اةلتماا خاادار أ يضخ "1

 ع ركد 22 ظ
 -ًالملآب صخور كس نمر عؤدرصم
7 7 5 
 -ع ذم عأ دي

 يوسع

 يي يم رك هج نس ع حمس مسخ يصوم ساس م مص

 ل0

 ريك طم تاس تن

| 

 ا

 ٠

 ظ

 اق نيمكحل اذورمدا نصءاس وة يك جلا |

 ظ لوا بلش ميفرعجي
 ىبهلزطب لّرمو مجانا مك 3ث

 صامت 2 ٌزةورلاحٌتسُسَحوَمظَعا
 مب عع ا عما م ل ل



 اكللاهقذ |

 يتلو هدد عزاذا يا 6كم

 اقلط ءاجث نيع ةكرح تعبشا ككل نم

 كتم َنكَتَساو ساو نكس لاقي

 اكس الاو لذو مضخى ا ناكتساد
 نكترملعتفا منظا نوكسلا نملاعغتتسا |

 -ناكتس اراصف ىاكلا ةكتشا ظ نيستا ودكم و نيكس ربك ]|

 - تسر اذا نكس مين بعل نكس ظ :ىضغ الع اهانعمدو دي اهلكو لاق

 دنس نكس ةنابرسلا نيكس ١١١ ١ ميس مالنا هلق لل
 ليس علا ف دك ا6 أوجبذنيكسلا و .عضخا ذا َناكَدَسا

 : ادا كَم حرضنلا فق نكت
 ينس ٠ 0 رس سوه سم
 اثمربح قس نم نم نوكي نا ةرغخكا اول 3 العفرنماوقتشاا ذاو نكمل
 كلاب نوال دي ةهاقلب احا لدب لاقي و ًئيكمراص ىالجرلاَنكَسَم
 سف سالت ةراحلاب صخو عياش | | ه)_#ج ىامكوج كساد هلاك
 لبيذملا د ؤَعَد نا نمل نسق عَن ' | 5-5 ناك مو لجرلا نكست لاقي ائيِكَسم

 ىاكلللل لياركس نم دوام عفدرسم | نكست سايقوذاشوهوااق لعَفمدع
 لحاوش ى نلا ءالاتماوأب صخ ةءيبجباب مات ورمعجشل 22

 -ركس ىناحم | | اًميكَسِمراصاذا نكست و لجيل نكس
 ره سو زمر ا نكس | ١ لل ند ىلا كَم زرضت مب ىل حكت
 لبل داذ شرت الما ذامثردصَتوءان الا -ركسلا نمل هفمقوهد عض و

0 

 - ةلغ اككمب قزتالككأس

 - تيكا نمل جرا نكست
 قاس اووللاةرل ىتناكىنلا نيكسملا
 ىلآق ىارقفلاهَنكسا ىذا نيكس
 نك خرركت لش وري الكنب للا متكرح



 ثاسللا قد

 ايشغمض راك ل عزف

 | لكو :دكرح تبهذاذا ئشلا نكس

 درإلا دركاو ميرلاك نكس سقك سهام

 -ثكاذوعو

 101 ةداعكك للا هلع
 وكس و ىطملا نكسو كرلا كس

 عنمت ”نيفسلا مب كَسخ ام ناكل 5 ١ يعم ]
 - با طضالاو 0

 ًاهزال شن وت وركن كلما نك

 محول 0

 اديردنبا نيكل ف نلكدكتلا

 أ انك حئنلا تعب ذ نصيف نيس
 انيك ىس قهذاكالاة رك ميزطضا |

 ابا ونكت ى اج نلا نكس اهنال
 2 نكس لذ تأ يسال 5

 ثميح »اره ءلصام اذا ناكملاب نكس

 ”كاو يغاهنزكساو ىرادَنكَس

0 0# 

 ريسلا نيفنعا م

 |[ م4

 نيك رابغ تبعات
 -«تميبلاو لزغملاو 00

 عل نكس ”نكاَس مجرم سارارل [ها َنكَشلا

 8 ا نكَسْناَهال ملاكا ويلا

 نال نكس توقلل لبقو توفل وكلا
 ل نْس لاقي امك ذهو كسي مب ناكملا

 اولزن ا ذ ارض ة لل قملا مقر اكركسعلا
 ناك كل ذك نوكي نا نكي والرنم

 1 هينكَمي وجا
 وع! فكن اكا ذا نرِكَمُم ٌعيعلاعب
 أفالر انلاغي رخل ا تداسدم

 - أمك سنوو أىعلا نكس
 ناثالاو عارسلا عرف ار أهلا ُنْيَكَ 2

 ةيراغ طل يعسبو دنس ا] نكن اكا ا

 ربك ناك قيس ةفنغ ثا نكرم ىس

 نيكصلادو لا عزب يلع اناكرم ل قيس

 داما نملقن انه ىشح وار أولا

 ًاهبحاص ناكااق هاد عاقل ةنيكسلا
 سس سا كه“



 ناساف أ! 6
 هةففسم 2 ظ

 ظ ( سك“ اديزوبا -اهذ مجيراك نكس ةركسةليلأ
 ا ووطام وركس نم يبرق ذر دصم | | دقو ىرجت لى ذلا نكأسار كالا مأها
 ىلا قف مسيح شد قش صادم يي 5

 هاكر ثيحورمفلا هذاك 6 ةككلاروز كيوت رق اركسم نم الكرجملا

 سوهعملا | عيطي امك تاعيطي نم ألكا مج عمب

 ميلا لقد | تلأسو لأ لك ظيفلا ضخم رد اه
 - هدب قزف نم خي >ااقف نا مكس رع يزالكنم انش
 /ةافولنبا ةرم تتعلم دعلين دازغاطر كان نحنو ع ضتملا

 -نماكرجاالب | ذار أيل ّيشلل ل اذي مازغاب ىاكلا لدب
 هترمت ىلدث 0-2 ٌحملاقي 0 5ك 58 ٌرَكَس لق روف نكسو هرحأبخأ

 -هتللذو ضب اردرصف لشن رح نع قل وبكت
07 ! 

 -اميلاذ زيقلا عرس متنا اك سس 0 6 كرد د ىنعملب

 - جالب العلك يزيد عع ١ مك فشل رق
 امسفنل كامالرتدم قبقماكو ظ عيل

 عيش تالق نييصلخت نيام
 طازج عاطاةنيفلا تق -قلشا مدس نكس ريالا ظ

 ًايمتو داقناو لذامكوريسلا اف ١ 0 | -قأآاسع - عام - لص - قربط

 -كلر يس نؤخ دين نام لع كانأ نص هن آكد قيرطلا مطق

 ظ خرا كيلا هرصتملا كقلغا هد اكرسل اوك ليبسلا عشا

 * ( نسر مهروس

 ا 5 3

 نالركس قم :نحأمىتئهردرمم

 جل مس ساس لاسم ع حسام هل مس سم مسا ميس هب

 هوو ووو مص

 سل مساس سس ةسسص ل



 ب ناسللام فد

 أ ءالام ارت طلاق ننس كلا اهل ناك ناك داك هلس مفيسر كو ةيردإم١

 نم كس نيننا كا ورا ككاو يد( ايم ملغ الم اغا نت تيسلا

 كش منعنا نم كيسو بارشلا| ةرمزخلا ”ضرعلا رو عيبهش 5 لعا
 ناصر ص له ايع لاق يلع ىتحم | | - ةقالاعلا سدا

 دهاعبهلي ليبع ونال ترس |١ ظ نكس ١
 ظنلزماهعتم اماه. شرا سال )املا ٍّق ”طساومرعس نم: ونش ع كيش رصم
 0 ولا نم أملا كلا منهي اك تلد تلقا ١ منال ركسركسلا ىو

 انداصبا عد كسالعلا نب 2 70 ظ مداد نر امك ا بليرع لد سف

 ك2 مذا لكص نم | 2 ذرهالنيدمأ اىقلغسرتباصا نعملب
 ريس ذاركبملا بدات ظ ع ادع كس اؤ شأنتما
 1 يي طالتخ اج ريكي نت يد يسع عصمت
 ْ ينو اوردر ناز اهركسواركس التمار زف نم ايلتم
 قود تضر نوخامابوكملا ناق ممطب تنكس مثرلا
 نقف لس قاطو ماقدر ملاك ظ يم
 لقطبكس ع ضم (ضيقب : صفر املا ةجاصلا كا لنكن
 كل ىضفيذيح قلن انك للا كلا نكسجابشلزكس هال كوش |
 أ هتلر كس جزعالنب اءالتمال ظ ضلوكماو 1 نسم ةاكللا
 كروان ايار راكي |. لاح بنا نموه تشن ا

 -:قاللعلا 0 ارتركسا نمل سول دع يذلا

 انهب دويشارعي تنكس عاكس ةيضعلا# كسلا هدي غن ةرهيذ
 - مسح 0 عا هما ظ - خس رت نكس نودع يلد ها كلاش ضل لع ةنالا بلغ ركل



 ناسللامقذ | هه

 تيس ضرالأ# ضأّسلا يكَسو ذى١١ (”نقوهوا + عت ةينزبعلا غيهذ
 ءاوضلا لوقد ةزدان ةهاظ وكو» | | ةيلوالسلاروف ناكم يللا قرشال ابطا مساك تانك (ل سششت ىو
 ممونز ويح اهمف ناكم سال ادت تيمس ١ | هاك زعبي خرملا صصنلا ماع املعملا
 - تحفر طعس رولا لافن ميل عملا نم عوق ناك

 اداضواليلىيجتىتللاةّهاكلاٌنيعلا | م ظاونالاو مضل وبخ

 دوتفكن وكسوةوتضأهزهالافا6 |. دقشا نالت - هز ةناي سلا ةرهذ
 مول لدع ناضالانيع م_رصرتحا ممرض - دازإ -عاضا

 ىالؤلالْوُه اَسلاو ٌةَِهاَشلا حس ظفيت هلا

 علا عزنا مذ قسكاذا يف لخدي راهو
 طهاشلا قل ضن موتور وُشاَعللا | انيعاملا ليزر عس نم قتشم عذدرصم
 جهاس لاعبي سا هالك ملا ةزاد | عجول ضضم اصاله ره را صف ءاشأب

 نظام نمره رعايا فوم 0 اًاهرعسي رانلامتسم نم رييئىذلا

 اىنلازا“لداباو قرا( لوعتساون
 عروهلخو مترا لا ذب كيرلا مثلا املاتيامكءنمولاتو نزحومهربانصا

 مسمي اان م ىثعلا »لعل مشلاو ظ لاعتسازهش م وداع ارقياكرانلا نم

 ةارتباةوالعميذ ورمل اب كتان ككل نب ظ م أ كوسا رف وق نعم زال مذ ىلا
 وندم يع ثاحتاو يووم مجولاوا

 ماله اا دال ثلا ١ د ميز 0
 .. 1 مالا د الا و ا ل 1 حل ل سم 0 مج يسع 8 ام تاسست ل سس نو مو عسسل سس حو ماتا مابا ا



 أ جم نأسللا مذ

 تسلا ذرب ظازتج'ىئتلاب ذاقد 7 ظ - ةصرصدو رطأر بل

 د 25ذلا ءازنالاب ةداتق اب لمحو ظ | هول كإ نكس تدابب لكروذ هلا

 اناش هل ناذانجّئضدْذالاقفمنم | | -ةداقولاة ل :للف متلفام ةضابد
 ذ لعجا عينهتالو مب ظفتحلك ا -ز وتوطل وق اضايبلاةّمطّولا
 رط هوا ٍقَوْطؤ نم تيضقر يطوت نم 00 لاحرلا ناولا نص قرشملا محايل

 عه كزاناوهزيتدريالنالات كل نكس بل تع اس وبدل! ذاك

 ٌرِضْزَيِل و كىجورفسلر ف١ ميطاذا ١ | جرسعلا و ضهأنلا و مضولاوهو أبل
 تماامذّذِي ناكيحاص ترمااذاو  ظازل اللى نه ةرهاظض ايبا لونعم

 | ةبلقنميفلادلا هرج كذاك تلقب | ١ اهقداَسغوا تيجو اهنسح ايندلاةَرْهَذ
 نم لم كل ةلصا هل أعرف الك ءأت نع ريشا نصوه

 ديبعوب)5 :يعلاو نمسح ووو مهلا -نيباكيكول اذه,قفلاب قي
 اهنا ةبرجدسل ةلكرك د ْؤإ ادا | جاسلاََضَّرو ل اؤلآلتروُه لا
 ' نا نكي تبد رهف يندأ يسوا رش بطبن ِترَهز ميلا مقلادرج ولا كانكد
 هكيطعا ىذا قلاب رهدز امنعلل | | 1أَهمْرَهْؤَأ ئءءاضا اًووُشَردانلا
 هيلع ٍغلاوذلا يلعلا بش هب ىضذتساو اديزاإ هزم هر قا عم نمزص اكؤهانه
 م ةيالعلا :ةالعيرونلاب| |رانلا كلئوظت ثيحو ةدان تءاضااذا

 ثق وه مب برضإ ىلا > وعلا م لي لرملارر هي صم دن ذا ىف فذ [موكدجب

 " [ةلئ اهورانلإ هزت ىذلا دوعلا صال 000000
 رانملل د3ولاجعلا كل ا - سمثللا مس ءاضا ذا عش قيربل
 0 ظ _ ةيداص ءاضيبء اخد

 دذالعلاى ع مها | -ةرمهادبا -8 صا دي نرش رهاز محا



 اتا قف
 سس كن ىو سف ل
 ظ -تيبكلاوهث دوسان اذ ةيصانلا» || قري ضماح ناك نجلاء املا عضل

 | نامنالاف كدرتطسالا نول رم 0 -نآسلا
 ضايبل للا لئاممّيرشب عنيف اص ةرمح ق ىف كشملا ىووجتلان طاب ز ود املا

 ما راصرق ىذملا ىىلا نم قش 72 94 ١ ذالعلا ضاعت روصت رمت 5 داك غامدلا

 لأقيو ناينلا قئاقشرمكل؛ب وع 1 اء !كتلأشملا عاملا ميسا ق رة انما

 اجاذا يملا يلا ءاجرجسا تبن ظ -ةقالعلا

 -2قالعلا ىرسداةكب نك | |داقساةركسفت صدق م اهلا ُداَقَّصلا

 َىوصَت و داقناأم لامرلا حرم مقالا اوم دنع نما نم نات شاد ُناَرقَّطلا

 اهلا لامرلا اجا هن ضر | ةقةالعلا يدا السلن رفللهظنئربألا

 | ارت ول نم عال ذك يدوس ظ د اقساف نابّمؤاكاد اقّشلا

 العلا ىرسدالت وندلاو يقلل
 عم عجسبذ مجبر تروح مَ وصلا
 حا ةكزيلد نه ةيغذا نه وت يف

 ةيزاولؤُلصملا سد نجوا ماك اب

 . ةيثأي سسلاو

 | قش
 | ىلصالا ورعس نم ذوخأم ىرطر لدعم
 أ قرش مف انملا ةرقشلاميناعم
 ظ زامل نم ةرعتتاسما

 0 2 خماطر جالباانلا نم سأل

 ىرأبدت سبخلا ىدوقشنربلا تينطا
 2قالعلا ىرسداالا
 ميول قلما نعنع تريل م ةرقشلا

 -نوللا نم هلعل وع ١ ١ كلي ىلا 2 ا

ْ 
 ثيمسر هز دارعش ءازلاب نمسلا تاليا |

 | ةهةءاذ عاملا ءلخشملارانل1نوكت ا

 مدصالاو زهد رهزفا مس ما اضادئب زاد ْ

 دونر ودامو ةءاضالا يناعمنم | | ةفيعشاو ُبْيِبعل اهنمكع ميفاص
 _ 117 ايل 01م 752030057 باج 1 رك د ككل كل 7 ك2 2 ١



 | 3 نآسللامقف

 اهداف ف تع ٌٌِقَصا 0 دكَصلا نمدناسلببسانلا برضي

 ادووأاه لقول[ هَكَصواٌءْفَص كازا نقص لولا هور يق أضل ة وصلا كب رض

 دصالأو هاذه ٌترفطصا١ و ىَرقّتص١ | ١| ظ اًدوخ امص وق أصلا نوكي نانكمي

 ترد لرسم رقص ىلآعما نم |.نكد ث ءاجو فأؤلاب تل دباذءازلاب

 هسارسدعأجتديومسعلاب ةََهَصا يضتءأج ةرحا ثيدح ف َيراقسلا
 افلادَوُفاكصلاَو ثق وصلا | امياومهزبتنوداذكلا رضا ثمييدلا ف
 قش د دحاو سار أط ىلا َة تةيزجعلا 0 مدلج وأم مي ملكتبام ثبذل

 هفالعلا فرس دال ّ داهجلااهب 000

0 
 اق

 ظ مينأي ساو شين لمعلا

 تارياذ ةروخاص ن ىكت ناالك حملا ظ 5 ظ

 0 ءامعلا ظ 0 )0 0

 هيالرسكو جقاصلاب ءيرضرح نقص | ةطساوب رعس نم ىتشم تفروصم
 -ميشتوهنأسللا ىقاشلاو |رقصراصفد انصلاب نيسلا تادبا يقس
 رآنل كم ذ 2211111 عسلاو ةرزك | يش أعم نمدصالاو

 اةعتسملا| مداوي زميدآصي ىذا ش اطل نقلا
 بنعلا نمل امْوكَصلاَوَمَعَصلا | | رض أر رتعرسل لقص صح
 ' كس نأ مريخ نيجرمتلا شدد ثدي زرلا و فد وهلا قديدنلان بللا َقَمَشلا

 يف عستارمثرطم أى لينعلا نم -رازلا قرف اكن أسللا قحيمنا“

 ءاضعلا قدو نم محن ام يفصلا هتسبر ضو ذل اضم ألا مقل مق لاق

 سمسلاو ميلاوريكتلاو طظقرعلاو | |ىقصلانإذ ف دعو قمم متل ١

 كل ةيومع طموح 00 | سمثلا رقص ىذلاروقصملاضحمم

 |. طف طقسا هتباسارم لانا اناأ | اهرحتتجينمتلا عقد ةدخ ركل
 ٍإ

 سم مس دع مس و مم سم مس م تصسم بع معا

 ١ مصمم تسسسم



 نآسللا ةقف اها

 5 هناك نيش نة معمو مم

 أركس ب نام

 مقزتامكرلا يلب به نت نإكسلا نال
 مغَس اهين ل قس ةبارصا نم بليرسمألا

 و م

 >يقلاو نيبرعملل ءزرجلاوا نم قاوتسا |

 مجالي ند (ىفالرقسرانلا تيمسليقو
 رمه) وُ نم برع مالو حاوداكو

 هيأصاو 0 ملا و رع

 8 ايل حا ضبا موق انكلا اور يقأس أهتم

 رقس لاق نمور أهلا أى ىو مت
 ةقومررالء اوبال امسينم لاق سرت مس |

 ةصلأخ جرب عررقس ن وك بيراككن ىم

 اهو اهراس نم علإ ذكديوس هت قس ةقالاعلا سداد عبلا مقسما

 داصلا هزيسلابرفاكل ١ ناكل اد اقتلا | | لما و ءدحتولا َحَتَس عك رسما

 ميلاد اَقّشلا عضوم غيروكدم وهو | | هتشآؤت رعساهبدصا هن غامد
 خارشا كلان اقصم اللا نوكي نانكميد ظ اره رعسو أه حك.

 هناك ذل ذب ىدناسللا ةرانلانم | | مودو أهعدو ةد”رسمألا نا عَس
1 
 مسلس اح ماس سما



 ا ه٠ ثناسللا هقن

 لبالأَل حشو أهيثرعاوا بطعلا خد انما اعد
 هعمج ُتلعْشاو فايع نع ابق ىف | | دنادرهتشا ةزثملا لع جاهابضغلحتش
 -هتقيفاذا| | ولشملا ع ضنا سأرلا 0

 رصف يخو سأنلا نم ةقرطلا وعلا لي نمتلا و رانلا لاح نيلصا

 قامو ٍجحدرقب ليلك اوبهذو | | اًئيشيصنو بيش سارلا ل عّتْش اون نعلا

 هىضوم قروكذ تاخللا نعد دق | |اردمم تلعج سئش نإيسفنلا دع

 ماد عش تملئ [َعَّسم وقل به ذو | |لعشاو نيوضلا قانحناق كلذكو

 - همساس سيثمرتكى ١ ًاًبيش ساللا

 ننعم الكس َُسْني ونلا تنعش | | س ارلارعش سلا ملوق ىف لخدو
 لنق ىتم ميفخ ىاٌقُعْشمالغو - سارلا نم لكم نال ةبيعلاو
 لقد ءلثم ُنعَمِو ظ -ًاهعم درتكنيعلا لَا

 مئاوق علرارل دولج نم ْلعشيلا مم يلع ر تكن اطعلاب لنا كش

 اذا ةبرزقل ا دل حشا نتلعل ريق امتنا, ا برج ١ نممقنلا ل طمملو ءانهلأب

 واخ املك لعشملاو اةرفتم اهو املآس ١ 0 ا لا

 موب "نار: ة وشرم كَم يي

 ندأبلا لغا نوت ئش لاكي لعمل 6 1 ةداغلا 3 ل اًقعشا

 ' ددش# يني نم ظ -تقرت تورو

 بيلاكصيف يشخ نمت اوبرا ءملا (ةقرضتملا متنا كةَلّشلا ةداغلا

 د بآابج طا ناليف دبي | اذان يعل سكب هل وتم :بينكل افيو

 | نال 5 لغم للعْشاو د ىاعلعاش ١ قغاكنالذءابمغوقاماو”ترضتنا
 -ىلقعف +لرسنو عش نم رن الن يبعلا ةحوتففليعشسملا



 نأسللاهقف 1

 إ : نجع , و العتب يطخلا فيانلا َلعَش

ِْ 8 
 أهبهاَتلَسْتَلو ٌتَلَحَتْش اذ اهكعشأو ريمي هيما

ٌْ 
ٍ 

 ظ

 رانلاد 26 اديلعتشا فايا ل ١اَدو تيمملاك راتلا نعش ءيناعم نمدصالاو لعس

 0 قرم لآقو بطغا تججأن ف ذ قضأٍر بلا لع جلعشلا قالطاو
 .ةدقح يكل زوم يع لع و نيصأ3 وا س يغلا

 بطع ا نميف سكتش ام هللا | يفلت 3 ضايبلا ُءكطشلاوٌرَعَّسلا
 ىهزاكلاةايفدشا نرخ درو أهنم ريحان متيصانوا

 ةعطق هو ةونجلابضٌدلَكَتلا | نخ ان اككشس 5 لاقي اهضرعمب
 كانك نيسييمس ابو كد قو روف لخدز اح نيرعلا ىلحا
 .ةدحاوُلاو باجل نقلا م3 نلا ش وهو لانقلا#

 بمهللا لوُحشلاعْ لاو لسعُقلا | | : يخالاة ل حشو ٌرَحَش لش
 يي هلمشْلاو| | اكالّيِوش] لاَعَشِ» تال نكو ةذاش
 ةلابنلا فمك لع تلا انل اهَلَيعّشلا طلاخاذا عمصإلا ل يعشا ذراصا خا

 قعش نه للاب 315 ملا ةليتغل ليقود | |تكاذفناك نول ىا ف بننلاضأيبلا
 كلنل لأقب اياكو اهيريبصتسران اهيف حشا نيب ُنَسَْأ سرفلاو كلا
 نش |هعمج هرانلاب َتَلَمَتْطاذاالا | مشل لصالا ٍاَلَحَش ىفنالاو
 - ندعو رت يسم ضايع اه وقلطإ مثرأنلا كَم ادع

 -لعاشلاةدحاو ةكعشما | !ضايبباعا] ذل ايِديقَت سرفلا شد ف

 -ةَلَمْسلا ةليفلاد لَّا | |هقيرب رصيصبو هّووض نم :لعشلاب
 سيرف مسا لعشو ليردنقلا لستم (محتشاَو للأعتو كرات ُشاداَق ١

 لاكش ميبدتلا لع جابس نب سبق | ءابييش سال
 سم ل امس هع املا مس م ا سس اس ع نس هوس وسم



 104 ايرون

 00 (لعرل) || - .١ تاه مزاد هوم
 -لعسرتطساوبرعس نئكرذ طرصم | هطقنآ ٌءذلا ساو طف اًبَدَس لَكَ

 لعفلاو ضرما نم دعلاكلعألا | لحنك ةديبع ولا هّلعْدا تعالو
 زاعلا ند ةرح3ق بيرالا ل عفلاك (ةنلالعإعسلااوقلطا صيغل ىاْعاَ
 -بلقل أب لبع لا نم | ىهوةراعتسالاب بايشلااوقلطاامكأ
 طلال يشنل م)عزلاو طانشنلا لعزلا - لكك نم بيرق

 الكل عزتو ٌلعَروهاَلَعَر َلِعَُذ | | هحااوعبيلعؤكو ءالكلا ُءَعْسس دَق |
 طشْلوملاو عرلاة ل عزاو طغف | | هل اهيبشت سيايلا صيفلاٌق حلا
 هسراةرميخب ناسك سيلا عَ - وال عللاو
 لعد راو ظينن() عز[ لعس سرفو | | كلو لوغلا ءاَلْدِيْنلاَو والمس
 لولعرلجدو كس طيشننتِعْزاو | | لولا ناررهداقتعالنجلا ةحاس
 يذلا, لوُلَخَر ىتصلاف 5نيفخ | | -ةالعس تيمسأهعسورازل العغت
 - سيطاكموجملا ظ اًكيظ ةالعساكتداص# أهلا ٍتلَمَتسا |

 ا عّقلاو موضتلازكَحلاو ْلعّلا | | ةباضلاة للكل لاقي ةطالسو ا

 ةماعنلا:لعزلاو عوج حضتملا | | ةأهاساكأذا ناندعوبا لاق ةينبلا
 يب ىقعي ىكحو :لعصلاقةغن | ول ردع قاغلا كيس حولا وحب
 - لدب هنا | | لاق و ناليغلا ثيخا ٌةاكَعِتلا ليقك ظ

 هنس دلت كلا لماوحلا هلع ١ | ةاََحتيلاب بعل عصيمل برعل لضعب
 ىشأعاصزوكك كلا نكى خا دلتاكو -ليخن اوزت اجلا اك
 0 ةيوضر دارفور حلما ١ ةيتايرتسو تزبساف توجد انما

 ظ
 ظ
 إ

 0 ا

 مص مس مسا

 لعد 00
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 زكا انبهلي ىلآن مش رما ىف ىا
 مانعا نانا ننعم نوكناذوجو

 بالنعىفو للض ىف نيضذ 5 انعطاو

 غل للأم انه الاّ اتمزلي امم

 ثيحرغأ را و مطأب ليعملا يعأَسص
 بريا ميفعتساو برجل امي وجَسي
 -ك نحاسب مدمر هظ

 لخادلارسمغلا عاعش مرو حسا وأ
 لاذ معلا اضياوه ةتيبلا وكم

 طق اسلاءوشلا] ددرن (اموه ىهزالأ

 -هثبنلل و أياوش رسم تلانرم تييبلا ل

 ةزرخكلإ يخصق ةوئشلا بزخال تا
 -ٌداعالاعسلا لو

 تعوق تمرس ومالا ةَعَسا ذه لاقي
 انلارعَتُسإ عس هوبا ءتدحوملّوال

 بطرلااولكاا دا يختس اورج ذك
 ..: هناصا*

 حلا صاخ شااج ةينإربعلا ث.رعس
 ىش د عرج ءاسأبلا نم برطضا
 هراضعألا#

 اكلللا هقف

 عنص لمت لبعذ ةينأي سلا رعس
 -ءاما - قش 2 داع -لقتلا-راذ

 ثعب - صم معايير -ىقاح

 آ - اك يتم (تم 7 نعرملكت

 (لعسر
 رعس ءارل ذب نم ثداح  شقردصم

 - نيعلأب

 ةرعسللوصت م ريوسلا يبزعالكنب ١
 اياوس ري نم ناكداعلا لأعسلا و

 كرنصو دج مبا ناكأ ذااّصوصخ

 كلتا وهمشش ةز حو ةرارح -تيدو

 -ةرعسلابةداحلا
 ل خسرو درس دارس لحس لكس

 لعسُف آمر اولاد تح كل ذزنكمت

 ؟١اعسو ةردص نم ئاقلا ىامدلا

 لفعل رف وفكذلابلا لعلعاس
 - قلها لعاملاو معاش نعيش

 قيوم عيل جاجج رثإ دع

 لوكس كب ايبرشعلا عن
 عسل هَعسيب لِعاّشلا نالمف ىا

١ 
 إ



 مقل ناسلنامقف

 'ءاعس هاو عسا لجرو ةمداناق وذ ظ ىلا ًةَرَعَس تجاح خرم ويلا ُتدرَعَس 1 7
 وس هوو يف 0 -تيكسلا نبا َتْفَط !

 كرف رك ناو مكلف | اوس توسا داق ثلا عَ
 ” اف دس 0-0 ا ليغانكف ةديمعوبا ل او ٌكسوهُخ

 ةميفاش مق ك_نلاوهد راسو عشرم سف

 ظ "تاو عوج ةدشماطا | ليقتريصالوٌدق فتم ئاوق مطب يعل 2

 -هبيه | م متاوقلاعمتجت ب شو ْ

 1 نار اوودَعلا ةدش ُداَكَسلا
 عوج عم ةونك هلا ةثطع عوج - اطيل ن اتلغلاو سلا نم

 ىسر أل ارم يو نونجامكّشلا اور ْ | م هرتَسو ميضرعْسأ و ازنش ع .وفئارعس .:
 ريعس لال نعف نيمرجم نا ىلاعت ءلوق هر

 اونوكيمارانلا# اوناكاذاومت اللأ5 | | ةفيقساذبدح فوم رعسا لقياك
 | صوان ةرط نيتك دق ناكل الضفف ظ قزم ا ةراوش نيس أنلا م انياكو

 كسلا نا كيهذزياين هلا ة ريهاح |ماساالخري نادارانا ضدرعشيدحفف

 رانلاوه ىذا عس عهتريلاته ناسا كامتسازعاطيكنقوهد
 انقعيرم وجاب ناك ةطسم قانا | ةردشومتزنكمبدبرب لا د
 زيرعل لدزنتلا لو ءاجوَه أن ليقاكأ | لديدشر ملك نقي كال نكو عريات
 ام لاصءوق نعدياكحأ . تتوق يقاطع بوضمانوعاطو

 حسو للضغلا ذاانامعبند -ًاميش سارلا لعتشاو

 و نوجوللضفل اذاآنا -اولعتشا ٌصوصلاا عما

 ةذ رعبا ل53 بانعلاو ءائعلاوهأ | +لبسلالا بضي نولرحتلاو ةَمكُسلا
 ااا يت



 نآسللامقف | منه

 ١ و | هر 3 عاقب ممم رو ” ض
 ْ -أه رح شسلاو اعلا اري رورتلا ىس خّولارب لقت لاقت يعمل

 ْ هب تم نس امر [ئَسلاوَرَعْسِملا ْ دانعو يبطل «ايغد ف

 دن نع و الز بق ل ابدأ -نيعبايلادإغ

 هيو هبا وم ا اًوعس . أره كاعد املا عَس

 | بارو اص ركام و مح أسم ثع- مف اهدخد هرم ب و ايفرتساو

 ظ -اهدقوم| مودع

 امتد ناكاذا برحر شم ل جد لاقي ١ فاي زعءاهرغب َةوْعْسَم مدعسرأن
 رام كما تروس تن يسيح !اذاو فرقد
 ضرال يفجر قّشلا تيك عاقلا | | لكعترلوقو ةغلأبلا ديدغتلاواضيإ
 - هيفزعتخيو وهرتخال(لكق ا يس خد فكد

 0 ورمل | لىتقت شنال هلرصو ُنْيِه لشم
 رك نعطو بط برض لاقي قيس 5 ةعسم ل تعيس
 ىلإ 0 تدْوَعَس نم ذوخام َعَسأ | أذ عب ىار2 تملا ىدال اق حش

 امهتجطاذا | ماتلا ب اصكالا

 ابنعاكتورا ىضر دفاع ثيدحٌل | تداًوموه ]م تبرضاذا لجرلل لاقي

 ملسور يلع هلااص هللا لوسرل ناك | | !ًدخآم اذهيصدو3 عسب فوج
 ا: َّسأَديبلا نم جرحا ذاذ َّنسُخَوأ | ارح يجالاعسمب نم الد ا عسلل
 -(ن1ذاو انيهلاىا|نْعَق -قلحاذ ٌةَراّرَحو
 مرأاز_لارحتو راسل 9 ميأهنلا شطعلاو أعس

 أهناكمعطق معطق امَس_طملاب َّليللاَرَعَسأ |ليقورانلا# وع اكتسلاو موسلا

 0 لمار طبدن اونو اني # اهب



 نأسللا قف

 ٌةَوبلاو قيقدلا نم هرب مش لاق
 دييسو أرق احلي جرت س لاؤخلا نم

 محب اشل ميدربا نم بايشلا نمو نيل
 قرار زولب فص بر شمل ارضيب اك اهف ول
 - نيللاو قيقللا نم خخ وبطلا

 هن 6 اهاٌوساَدَحا حني ضرالّرع

 اس جلا نم. صل خ قرح اب دعج
 -ةعئترلا

 اهتط خو نانسا هيف ةججت رحيل

 يتالعإذ و نالبحآرذ نوكي نا ىقن

 ىو تطعم دوع امريث نوكينا فن

 قث ىيمن يلع ضبقي دوعأبطسو
 ضرللاة- نازسالاْغتخ ٍنروثلاب
 ناك ١باّرثلا نمرينا امل تح
 عال نكس ضفضفملا ناكملا ءبايت اب

 - ضرال يوت رتل ان وك

 مالاصا واهيف وحجم اق تب انكلا درجت

 ايوتسمنأبنا باسل ارب غو طقسا |
 رق ومثاكو طّقسالو ميش َتبْلَغاك

 رخالونرفم ةبادكلارنرحت اهرقتتحةبقرلا
 ةبادكلازسب اتكلا برق نوكينا نكمو

 نيم

 ةنكلا نأسحا نوكي ثيحو ريرحلا ليس
 ةباتكلا نما ٌءزجطقسلا حالصاو

 تناك ثيحو حالصال'ءلع تقلطا

 اور ييمس أهلاحالصا ضراك بوست

 ىلا _ىظانلا نيمنغنأت نايرحتو

 نايقرغلاف تعا ا ذافاضرتعا نا دق غلا
 -نين ذال اب ميبشملا نمثل عل أ يصتن ١

 1 قع -لغتشا تبن لمعلا تح

 -ايزا6-قتع-رح يني سلا ث_رح
 س-اتد ىصلا 2 - قرتحا  سيرح

 ( رعسر

 رانللا_وصررحننم ليل صادرصم

 الر توص يف ىلخي لا خدقوتملا

 اعتسالعس نمل ءموفد ىذل| عسلاو

 و نمهنلا يلعموقي ى ذلاردسلا ظ
 َ كرر ١ د رث م عع و مح ِْ

 رعب اوه سواورعس !دقو د اعسأ ٍْ

 خس لعاوففتادحاو



 تاسللا_قخ ١ ملوح

 6 حولا نم عضال يخ يضل صال | | ليمجأو ديجلاهؤضاقلا اعلا قالطا
 عمادم جيدا لت امص مجولاٌرخليقو| ظ دافعا عل زع 3 الطا نم ذوخام

 امه رخومو أهم نقم نم نئيعلا : هيعلانمريخ لانا

 لاقيمنمو ثلا مجولاٌرُخْليقو | لدا علا ا

 :نجولا حوريجولاو هنولاو وج ورح 5 احلل ركام زيد

 -نانذالاناترهإو جنجولا نم ؟دياصا | م همم

 ناك سرفلا نذئغاظىف داوس لا | |!ىطملا ةزتكب اين رك 8 رح :ب ا ىصس

 ل ناسلا نا اورتدوسرانلا| -( فرط و جيلا

 ظ 1 ياسا ا مياوسو ةححو ان لاقي تم كلا هلأ
 5 اذاعه

 قاسوأهوكذل طزيقورالا أنقلا خور طملا ةينك ١ اهغصيركبةٌوخ ظ
 | رحفاس مقر رامقلا مكن اهريج نيطلاور.كاقلاو لقَبلا

 دعوت ءخرذ لعرب قالطاو متصلا | هئاوش ىوبشا تي'ارام ثيردعلا فو

٠ 
1 

 يا قاللطا لست نعم ايغا مخيف ابنا لا نزال سعل نكيلسو يلع مئادص

0 

 ا كا

 ظ -نيلب طي | | هنم ايلات[ .ج ولا لبق
 سمسا 22 2 لع اح ماس مس سسمل اس اذ ل اصل معا سس مالم سلا

 ظ م أيغا قأسلال يق افيفخت مسالا نص انسحرخ ناك لس يلع هنا لمع

 اتيوض ختام لاقيو اه د رو ظ ني ةقسرنم ق 3231 نئاعل

 عر داك للا دلد ع اىداقلا اه ةزوبط ريغ لكاس لجل اخارت
 العلا |ةنلث هوابنم شخ اموهزيقوخ
 وو و يلا ١ لأ3قو' ءاعفقلاو تب دفاو لتعنلا

 اةرياو يتيارإ نم بأن يو 1 اوأ ا اهنم قراملوقبلان حام ثيهلا اوبا

 5 215 دلاوهإق دوق لاو مسالا نم (نشخو اونمظاف (ماه ةوكذو ىطدو

ْ 
 د

 أ



 14 و نأسلملا فذ

 # 2و ىضج نبا نع ةرريخللا دارو مأعطلا انرف لجا الفا لآقو دربلا مم
 اطر م مجلاو ةناكضين ا هاوٌةَرِإَكَءا كف ةَوَح

 -قتعاذإح هيبعلا نم عجىدلار ري عوشلا معط نمر غل فتق حام
 ىا مقفلابةَراَرَح احب ديعلا حماقي ١ | ككاو ءاراوعجوملا نم بلقلا شو
 هود وارق ععداص -ةكذقايسو

 ظ 'ةد نؤك لجو زع مد 8 ا با
 00 ةربةنلار وحل اور ننلار ٍِ واول او دزساب جوامع
 ره لح ان كلم سااونب كا ذزعفي 3 نآذ قاعاف م 5م داو 0
 ةرب ننملعج ىاةررح أ جرف هل دلو أميد | | نع .اىارمذ ةىفهتلا اخ وو ةزفاش
 اين ديدي بارع [م كلا تع دخؤف ا ذ ض ءامق وفل امك ٌيتلامح

 - ءنيد قامهيكت -حورلا اخر دع وه ةعسعلا
 لآخزمو)م وق دير نموه لاقي | ١ ديكاتقرم ةنمزك ويح 2
 رخ سيفو رقتعا ىت لك نم نكاد ظ - دا ل عم رح ونتقلا تسا
 +2 او اهرايخ ةوكافلاحو قيتع ١ | ٌةراَركتلخادت ىَدلاَرٌؤُرَع ار
 نمزحا3 ئش لك ماو خازن بطد -ةريغو ظيغلا
 و ضرااك خو 5سيخ وعش تار خس ةراجساذضدا عا
 يطلازيطلا حلاو ٌة َع2او اهيبطاو داضرالرمو ملا ور انل ا, تقرحا هناك
 نيل داهطسورا دل ايو لمراد 5 سائج ايبل خلا ةظيلغلاةبلصلا
 يندم 8 هك لمرة يف نمرال عم حس رأنلاب تقرحا اه اك ةرخ دوس

 نسعازحعفلا معاورتاَر اوك مهياواهيذ | 2 -ةء2اى كعص نو قريعب
 00 يي ديا 01 داخل ديعلارضرقن مضل ينل



 املا
 ىحيو اجليختب قار قصال معيب دق

 ىككج اص ار دصم )رح رمش نمو ثلإ دك

 -ز ىحن أههريغ مززطعلاو
 سدح وروح عجباو دربلا دل

 -س أ يق ىغ دع
 - در بلا ضيفنا عا

 ١ ا م دوربلا دض ٌةَراَدَع بوعبيدة١ ّ

 تيوكتدق هراهنلاب عاجلا جرلا

 ليلا انعلا ير لارو محل او لييللاي
 -_راهتلابن وكت دقو

 و رخل لبق يملا وحمة رلا
 اهنلابنوكيوهو رىفلاو يلا د [قريتسا
 راهنل ابالكنوكيأل م ْوْمَسلا ةليللاو

 دقواًرحميوهوُراهنلاَّد حل وقت
 ذم ترجو همكم ويان تدع
 ارح ىنايحللا نع رخال تحت جسكلاب
 دتشا ىاارو مك و ٌةَراَحو ٌةنَكو

 - ٌتاَداَحْنسِح اهعمجو

 اوناكالريكربامكلاو قتتعلا بونلعي امم
 لأي ادب ضلاو ٍرماَدَع نوبتكي
 -معض وم 3 5 يكذ |

 ةداهاش_هلاحتساو توصلا كلذ

10 . > ١ 
 اًهقواٌرَح او َمِيوَو رح دجاالىفا|

 7 مو 4 . .٠

 : ممسالا ةدارحملا ن ىكت دقو ثا نك

 :#هطعلا ديرب, ةةتنتلا تحت م جيلا قتعاذا ارح رعي نع جلعالانبا لآ

 ناآسلاشن

 >قيثدز و بنكياون اك امان ئتعلا ىح

 -ميغوا عام نم اذاٌكَي ْدَح

 بتاشإبق مذطعلا ٌةراركاو ٌةَتلاو
 ةرالصو 5 دبكت جرح 5 نرس نبا

 لاتاداَّرَحو ٌةَداَرعو ٌّةَعَحُبَف هو
 ديع ةحزهيشلا ار صرحو

 ىتح الص ذة [2 لمبعتلا ى١

 اياصاو

 شطعنم عليكت سبي ىا نكحأسا
 لوغن بعلاور حار دصمو نزحوا

 مشا ةككرلا» نان اكل عار اعد
 زطعا ع نعمل يق *ثيطعاى ا وّردص

 -هتماه هللا

 هلباتداصى اة وفّلجرلا ََح
 تثطع#لحر وا (طع ىا ارح

 ميلع ضنا طلاس ءاعدلا ف ورمليا



 نآسللامقف

 خيارسالو عاثملامو ةاشلاةَيِغاَّدملا
 ةأشلا ُةَيِغاَّذلا ةيِغاَمالو ةيِغانالو

 ديالو ةاشملاهىارتقانلاَمْغاَدلاَو
 قاطعاامىا أ كالو ان 0-7
 ىف الاقو اًوخَت ليعلالو وس م قاس

 ءاتلا لع اهلحاذا قم لخْراو رئاش
 ماو غادو غاثرادل امو ٍءاْغٌّتلاو

 حوجبلا نال ارافقاو عوج يشل ظ
 - ءانعشلا لع لمعي

 ظ (ىاغد)
 -ىيعبلا توصي لصاردصم
 ماعدا نيغلا تاو ذ توم ماعلا
 222 ووغترَت قانلا خيعبلا توص
 هل] د ليقرقو نوهضفنَنن قص
 ةيينغطلاشبدح قو ماعنلاو 0-5

 تدومصلا :لولمتى ا ءاَغّرإلا ةليلم

 2 قمصلا مفروم العلا ةزثكب ا هفصي
 َةٌءلاباوكوصمّبش نيعماس وجت
 0 2-00 لو دايد زادازاوا

 -ِدّبزلا ٍة وهلا نم

 مت

 دعم اذا كل ذو هَسّمحَب نالف كذا
 ظ -فاضيذاكوخَرَت ْن ما

 داو ةمقىاماكزكميلا نأ نملك

 ن ذاوهساوْل د نعا وعرب اليعبلا نا ظ

 ةيلعاتو عادت هلئاورسفا ثيل ا

 اَوعا نَكمو اواصنت ىا ةولتقف

 -هلتق دعا

 -دقالعلاعداال ةؤصلا ةوغرملا

 -مَحا| ذااَنَع ةبضغا ٌةاَغَر

 نوكي ام دشاوهو ٌءاَحُر ٌصيصلا اند
 0 نم

 _كازك2 ل ءال(نبا نع ُتمَْطلا امر

 ظب امريشب نالك دز يللا ق ومع

 -مغدادلمعبلاق دش كن

 اك وعاشلا تسري يعن

 وم ةَوْغَولا رم 0

 يدر م اًوُسَحمِي لثملا

 0 لي ريوهو |رما سبظا نمل
 -ةيزاوة وعدم تراص يللا اَغَر

 عر رح

 مرلااميب بعلت ىلا ةدقوتلارانلا



 نآسللا مّن وع 8

 5 اذار ثرعلا ف لجرلا ني 30

 نيك فراك (رزنرا ىلا مق دمي 0 نرلعلاش

 فلا )اعلا نه ف قب اودعتسا | .ازلا هوه ىلآب اه فين ح فيدحف
 هانعما درج ةيزإع لاف لتس مل قب | اهكسويواهن ضل ١آنتويب و وبي
 دوتسلا و هظو هن حض رالا را ١ فس يملا اولد كبت كل ؤالك ثيانحر نم

 هنأرمعفلاو عطمسلو قفاكأقثيدرناك | ظ - رتضثكو رتقثو ا
 ديري ملابلط ايقشيو ضرالاف ثحنا |نعامهنطب قش ث اينينَج نع هربا
 بؤر ظنلا ةينرلبعلا ك ىقب نمنيعف -اهدلو

 ركقلا ققمتكفلاتسإملا ناعمالاب | |معس داكي الذ < ناوشو لصق

 نفت لأملاوملعلا مس علارقبتلا

 ًارقبل كلذكىصرقبلاوار ىراقأبإ ١ َنْشِهْوَف شحول رقي ىار لصالا
 ةركبلا نم برق حاصلا آر كبل ضدالا | | ليا يع نمر يلعو لايحب
  ةبيرعلا مقوس سم 0

 - لايعلم للأيعلارتع اجرح قبلا
 ضرا ىلا ضرانمجهقجرلا قرب

 قُمَو ىرر ديال يح ىلا جرخ قي
 -ققدرتودفانض رماة لزن

 حاله قيم معاق وةيدابلا 2

 و نيكل ةيطم طع رقي
 دلع رصزحا ذاق - و كشاذاَقْيَبو

 لصات ياذا عم ورعنمو للملا عمج

 د ريل داضلا عيل

 ثحي خس ا - لاس ةينايرسلا كقب
 ا ءريتسا-نوتاما - بفن - شن

 رمال, تعا - للأب - ثرتكا -سضففت

 (اغذ)
 -ءازتملا تاوص كمي ليصار دعم

71 ! 
 ًاهلكاش اموردعملاو ءاغلا توصول علا

4 3 7 : 

 ءابظل ا ومننعلا قص ءازثلامكلا شو

 ماهرغو ةدإلولا دنع



 164 نأسللامقذ

 | تد ىيصرل ىذلااغصلار اكو ادى دوب الق شلا لع قاطا قشر ةرلأب

 منكلوزجبب حلا كلرقبلل ةراث كى نعم متببالص نم

 رايت )!هقنمت ين علا حوجوم ١ |ةدالسموها درج ؤ ءائابصمر وألا

 ىلع ةطدو نطاببلا قير تلا ناك ١
 سلق ةثردكلا بلقلإ مذا | لاكي ددعوومسلا تروصلا
 تالا طعلابلاط ناكل املا طلعلا | | ضرمالا قل خدي را نمَقنعُر ولا
 سنج مدإرقملا اهنع ث جيو | | لشم زول او رجلا نم ملخوه لبق و

 ظ -رقب بحاصر افك ل جرم | | راكان م ئوطملارضف ذل وكلا

 :ه افلا بيملازم برض قبلا نوع | | ىنعاعرونل!قالطا نيرشنلا نيب
 ظ -نوالوادظعلا ل انك نم وغلا قاقتشإو عروغ نمل |

 | هلقع بهذ شحولإقب أب | ١ ئاخ اخ الب سم ناكديغلا |
 نمه احرف ظ ظ صعضن اكن كسوزثذ اذإ كرب اَراَخ
 رقبلاب ضراكأ قلص قشره |طريانهاهرايخ ىااهئاوَع كالاقي
 -اهدل نعاهنطب قش يِقَبَدَفان ظ ظ رتل نمريخلا قآقتشا دع

 تيبلااخاف قلما تءاجغ ل ثيلح ىف تايكت ناطسمآ ضيا ختو اغدأ
 يلارلع وتبتعشتنم ىلا وقيم ظ يك رلا دنع عومسلاتل ١

 -ميفانم لك رماعط هيفا ١ 0 ظ

 نيتمكالب بلينىغي ريق | اجمل
 -بيجالو | (ًاشراوخئرقبلا توص لحي ل صار دصم

 | اورفح ىاررهوح امم وقلا َّثَب | /ىاضرالا قي نمقشل لفل اعتساو
 ٠ 2 ءاياكرلااو نؤتاذا او انايام الب ثديحو يمل أاباهراثا



 رس
 ص 2 نم اكتم عدوا

 َنَلَح نقوم فترارَوُمَي ُلجرلاٌد اس
 ثيمسارذا سابعلاوب ال3 ٍةَرَوَمِي دع

 ابعافتراوشولدعل ّةَرَوَسِم ٌةَرَوَسملا

  مغترا| ار اس -برعلا لوق نم

 (موخ)
 ظ 1 -لوشلاراوخيك# رصار دصم
 نمرتظسا امور ووثلا توصراَولا

 عديم نإ لمجتلاو ةرقبلا تتوص

 ءايظلا خلا ءرقرلا تداوصا نمرماويلا
 رعستامث قشلارا يخل صالامأهسلاو

- 2 

 -رول راخدقو

 ساوتسا ثهاطعتسالا ير قساإلا
 -قطعنتساّ لحرلا

 هلصاو -َّقصلا ور اولا نموه لاقي

 هسادكى بيظا لل و قأي لت انعلا نا

 هير انكم ضومللاياطملا رك
 عاطل انا 8 اقيمت داس ٠

 ناسالامقخ

 سها فطع وأ هانشرص ٌةَراَح

 نحت ٌداَخ ءعضلا كب كلاي ىلا

 سوخلارا وخل ثم نايعاراوخ نم

 | ىف نابجلا نالت هعضا انعم ليعتسام*

 ساوخل (ةنو فكم ىيعضبلاغلا |
 | لقنرحت لوقعللا نيكل ل ارسوسحنا
 هس ا: هعضلا )لا لوقعملا نم
 لكى يعض اوم سور وح عر

 ياكدقن تمام ١
 ءناكاذلةراَوَخ اشو رادع مق ان
 .راوخامه ل معامل نيللاب نيترب نع

 ١ قَخ سرفو نسح ق قرد اوشريعب |
 -تعطعلا نيل

 د بيلا تلثكلا ءاسنلا نمروُخلا

 سم هحاواكن الحا نيعضو

 5س قَح لفل ك»تتنبل خط
 -لتا ةربنغ

 و ا نر ل
 مم تناكأذإ مراوح 8

 5 5 ا

 صعفلا تر لا برج
 تمم

 ىح نددزو نانعلاز اوكي سرق ظ

 و

9 



 أجور دوس كلذكو سرا ف
 -ئادتءاختوطس ناطلسلاٌةَرْوَسو

 راس ملصارادرمسار قبإشلار اس ظ

 يس 9 2 ٠

 ةدوَعلا ظلمت يضل خد وسهلا

 ةىسىلا قال طاوه ديلشلادربلا
 -# ضلال عا

 1 ن0 هيك
 هيعافترا تمالعو ؟رظأ صا دوس

 ايما م ةراعتساعافترا لصالا

 ايصزا نكميوزاث و نو ُرْوُسِيَداَس ظ

 | ذه نم شو لم ضعمبب

 ناضالاو مِشاوَُرَواٌَةَرَواَس
 سار لوانتاذاا5 اَمْها سوس

 سرلاب ذخاي ىذلا لولا نمواوَسلا

 يشاذامدن شاوي ىذلاٌداَقّشلاو |

 لوجيس دال نيدملا طث احرّوُشلا

 لاطو نسح أمانسسلا نم دوش

 لصالك ّث ةزوسلا نزلا ةروس

 هنم قتشي ىذا !ؤصالان مق وخر
 للا قش ا ف ليف مدلج و ةاموتلا

 -لصاوزم داعب أذ متل ام كم

 ةنيلملا طت اح برعلا ندعُرّوُشسلا

 - ناطيع ني شاوهو

 ًاعمج مت لهاا ذارتسررس نحرلل لاقي

 هل عل هما نك ليال وس ور ومالا

 لوعحسنالبلقااناَوُسلاوُداَوِشلا
 أ رمت ان4 6 قصلي اكو رو لي ل عضوم

 اولا اوسلو

 . هو رم هد 4 .٠

 دمر مرا وبلا عضوم ل وسما

 همنا

 دقوا يكل . ل * كنب
 ٌِقاَوّسلامتسلا ىارمُّكْرَّؤَس

 ليجاوه ]يكس ملا دئاقراوس ارك ْ

 لا نيجلاوه)يق "رم اهسلاب تلارلا
 ىعمر اوس يعموه سلو دع ِ

 - ةيسرافلاف سرافلا|

 | ١ مفتر للولامب طيجدتنمدملا
 هيولعا ذاكت دَّقَسَْن و طت ألا ترس

 -ميف مست ارمشر وسلا كرس صا |

 َتْعْفَر ىااطٌثْرَو اسقف ثيدجيلاذ



 نآسللامقف مم

 لدفع برق نآيلخلا نامل ةرقلاو

 .ةيبزعلاو نعللا هر أسز عرس وؤسغ
 نيينلاوه ةعيفسلا ةينآي سلا كس عل اسو ماس ف رتغل يارس

 اًبيبايس صولا ضنمب د /مدق تضوخلا | | اوقفت تخلل لها ناف سانا مدراس
 بوثلام كتل ضيا دقلا ضيا ٌمسغلا | عضوملازه لاشما فرئاس نعم نا داع.
 دقلا ملصا قيقا بارتلا اسي يسد امم ثا تنسق

 ق5 كلامازثلا ماو صوخ ارت عسشتلا# 1 ظ :؛ ًاهتلضفااذا ٌةَروُسو

 -ةقالعلا تالف اراعغارفورعحاو لقانت ىاكتعرس

 .كشلاوءلملا كدعع كورس لاق مناك

 (موس) و انج ال ايتسالا قيل ٌةوعتيلا
 نمذوخأمراز نموتشم يؤ درصم | دويشلا عجباو دلعملا نم دقي امريكا
 عفير اورا>سارىف ب]شلاداسمهوق | ارْيَكلاواَوط مي دالكن مند امرجَكلاو
 ىضفي ثيم يضل خدوريلازأسملصا | |نرط نمير م داقلا ناككرنيلا
 هيذ هل وخ دة سارلا لل بباشبإا سم ل 0
 طاغشلا ماع قاطإكس ا وطاشنلا ىلا | | رويس لخمّيشو # سس بوذ
 -بإشلا ةدح لعق اطامث ىكسلاو يسم

 مرحه راَوُسو اهرغو لاو ومس نوكي ناالكرممللا دم العلا سدا

 لا يس 8 دخا نجا فص ثيدح ىف - لوطلا نص
 -بإشلا بيب »وشو مف للا نئارج نمو يحجب اًءاَريَسلا
 بارشلا لوانت بزثلا ف ٌعَروَتلا قس /لوطلل تارك تيكا

 ريب د ائمجلاَو وس ليق و سارلل | (ةليلملاو نايلخلارين لبعلا قريست
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 هلو اساكاضخلاردعّرإَّمَّش ةفي نحا اكل اة ضبق - نفح

 - نوري موفلاذاَس | |كالتخا) ثاركلا ىيداصت ىف تلم ات
 رجامشذ ةاداج ىاةزئاس ؤ خأصت ىلا نزولا دامت اعمابرناعم

 -تعزن ةبادل اظن علا تدريس | | ىةسرعلاف_؟وبلق واه سسوابنم
 -دلقاقلا ٌةَراّيَّتلا بت ىلع تلصح ةينأيرسلاو ةينبعلا

 اوقرك لاس اق العلا نا نم نيقيملا - ه3 روم ريعبلا وامس

 ططشلا راؤزيللا وراهنلاب مهل نعمل ١ !صاق هلع ف خا ىنعم نم ر:كلقنف

 ْ كاعللا .بيراه 3 رعب الة ويينم اليلالان وكالف

 ٍهالَيَك اش نالذو معمداَمم عراب | | تناك ةيجرتلا نه ىف ةزنآي سلا
 -ايانكناكاد١ | | ىلجتلا لج بايللا نص ةذوخام |

 م نرمو تيواس دقو دسلا ٌةَريسلا | | ةنل لل نيبغارل اليل ب تلد بتساف
 ١ ١ هس دااخل3 أنم نهجو ١ ب وقعب_غرل ا: نغيمار

 هت يما ريس نمنع جاك

 اه نمت يااا لوس
 لاقرسانلا تل ةرك اس اهتلعج تنالوقي ظ اتطساوبراج نمذوخام قف ردصم
 ريدي وك دش يرو متل راس ليبعوبا را دوك سوينسغ لاق مالو هداذ
 لا ا صالا ةكيطلا ٌةريئلا و ةقدرطلا | | اقتشم كن ممفث دع[ توصل مص آب رق
 اهيترسوكرئاَسْرْيِ سي اهيلعىقلا 5 حاجا | | ايه داتا ىردص اوت ناوراذ نم
 أيلعواسرق داج وكن متكئناو ةنس 000 قرشا درا صادرش ابريلع تره صاكك ف | | قجرططساوهرجسو ذخام نوكي نا نكي

 1 ء | وع )0
 -نس نساوسا3 اني قسرا ساوسأ3 ْ كبردح ف -ياهذلارْخَّتسلا

 ظ
 ؤ



 نآسللامقف | مسموع

 أرعازلاناك علاش راننمبييرقوهوأ | وعل إانم ةروعنملا برقدربىت

 هتررأي نس ديرب نكي يبس نعل [و روجؤ أعم تكيلعولتانمملدبالو

 نانعم ةينز_علافراز نع عافلا مساوأ ٠ هتلئأاص كل ريضتيل ةينزبعلا قدوز

 ظ 0 أمهم ينل عنا, ىدتبار اج تافتش ىف

 | ةأرملا ةرارلاولجرل ال هليغنئذلا ئشلا نعؤيملاروجتينايرسلابأهفدرا
 دو نيىازلا ناك ةينازلاويبتجالا ماعم ١ ىاثلاخعملا عضوم قماقملاو

 اغلا لمعلاو قع ا الخوار قزبمت هام ةرواجن افدوجوم |

 ياؤؤحرب عومفلادي ديلا لكلا ذنأ |. ىجسلا ةفاكتمالا عم ةروأ جن اكوهد
 ”هذلا نع باهذلاو ئذلا نع دجلا | قبل سلا يجو رتينلبعلا كى ونلاو

 ظاعاو د بع نعض) ءالو هد ؛نع | دعت اخ زا ووطلارذع قلط غرس وينسغ لاق

 باهذلاو نايا رافق او هللا نعدسعلا تلاه ؤوجأةجارأوع درحجتدم حلا نعدوجي
 ب امه نلاو دم جوخلاويشلانعأ | يىج- ةيابحلا# حو جا بداقي

 و لاورلاو اهنمةمالسلاو ةفالكنع |ىنعهرسويتسغدنع هلعل تينإرعلا# ظ

 ةهعرم جدلاو ئت نم بلا بسلسلا ا دروكم وف سويدسع لاق عاشترالا

 تايللالاعم تنخا دقريلاداسمناك -لواليرتاغم

 ادوينسغ بانكنمش]بعلا| ادنعوجتمعلاوزهغلا عينزبعلا ةيروينا

 رج -رضك-ةيناي سلا رج مصمم سوينسف
 -(ب لج - بدح»

 .قزم.لش راز ةنآيرسلا ثراذ

 ربع - لدع - ىركا

 قرح -راز ةيايرسلا ةدوز



 اوفو . ناسللامقف

 ريف لخري و مي يتسن ىداخملا ننال

 5 | |مكحناؤو عبشلا بسد اجولاو ٌراَجصلا
 7000 مالا دن ملعشاو سنللاو كس اوعيضلا رح 42 ةلادن ابضخلا | | وغ ةلمثلاو قنلاو اسلاككو عضلا حك

 ا لمن مترا رف لصالكأ ١ ري ناويعا ةراوتاسالش ب نكس كال ذ
 كا د هوابلعب عمران َييَذ | | ليسلا أ رهفحنا نالا نآقرجلاز اججِولا
 ةقاسلا ني دخو اهقلخيختو ترف -ىداولا نم

 ءاهقلغءاس (لجو)
 1 يح ) حودطسا وب راج نم فشم فر ند صم
 نمد صالو راج مق تشم عذار سم | ةيرصالاو لجوراصف ماك ارلا تل دبا
 كوخ هيناعمأ - توفل مينأعم
 رعد و عزفلاو كونا مخل بمعدل لح ١ لحرو فوغاو عزغلا لجو

 ازيا ثيدولا قف ةرعكاو َعَسْناذ ظ -لِجَقو
 اه جدا دوا نم وللا حرم ع 5ثاطيشا| | اماملااهق عقتي# ةرعح لج »ا دقّيجولا

 ا 57 ىعفم ىنعمزءاؤوغوا وخد | |ئجو رجووداذو اجور أج ما

 وعدم قأ جالا وارلا توصلا تي اكح ركفزصاال
 . - تّيخأى ا نالذ 4 خذ اهلا عتساو عزفلالنمع جوملا راوخلا
 -ءايحنانم شفا معن ”ءّدلا | | ىىنلاو ةراوّجسالاو ىرطلانعليمللا
 نمار هنناو نوكت سي 5س وطء عد | ضرع ومضرعيأم دع خشلا قالطا نم
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 برعلاو تراغاوتيض رسم اذاكوعَذ
 كي سْوْعَنَم :ن ونا >ةانلل لوقت

 ظ , .اهماييرق
 يو فرركو

 ؤ نمدصالاوراج نم يتسم تو ارصم



 م

 ابْيضُولا
 0 جاجوعا

 ليالاورسأثلا نم زصضلا رنيه ٌةَواَؤلا

 8 اذ عج ناك منذلاو

 لشالي دشلاريسلا بتل ل شمول
 تشو د ندب سيخرلذ ديدذلا عيا

 - ماوصلا عرع ارثأج

 سمع
 نأك بلقل ابراج نم تشم _عذرررمم

 5 ياوخ و روثلارا جر الجو واخ
 ١ دوجولاو كولا ناعم نملصالاو

 وه/قلعا كرج ون ىذلاءاوىلا عمي

 نص لك قلطعارث كو لجده نم ف اخام

ويس ءاتنلاروجو كي ثيدح و فلكلا
 | 

 لتعتعومسلاة ر لا نموه وداروجو

 تسص لعق نطا مث قالا فعال ابص
 كمرجراص#ة جرجا نمدخ ناو قلعلا

 ولت عبضلا نالراجو راجولا وجور
 اللا

(07# 

[ 
500 

 -متلاطسو رجوي اود اروُجولا

 هناكميثؤ مي معطريزال علا سأل

 -ميف عرلالخدا
 -ةرعب ايش معلب ءاودلا َمجَوَت
 اه راك أملا برشاخا ليلا يخولا
 | -هراكقلا جوَملاوِمف

 اميرجفي طعشلا بش ماد جلل |
 يم

 يٌوُجولابىوادت ى اع

 ى 1 اب نم ترجو فوط امجَولا

 لجوال ل ثص سو أ يسنم فاو تقخ

 دعجالو عماره قَعشا مانان موو
 املا عن اين نالأ جك ونعم

 02000 زول يعتسنو

 لس 0 [فشلا هايقث ضيا

 لابع !نوكت ثيحوردصملا نه نم

31 5 

 ' طس ل ءاودوا ءأم جوت نا مجَولا

 وع

 نوكت ثيحويط ىلهو نييرانهللا الد

| 

1 

1 

2 

 نمد ١



 تاأسللامّقن

 -ريلا حجري لفعو
 0 ريح ديرب ءاشل اطل ذي ىذلا ص 3 .غضملا[بعانإل ةوتىا ذوب ا ١ قبح

 -5 عت هل

 6 2 وِ

 اورو ٌةرايزو عود ةَذاز 5 دادزإو 25
 جاز اون دقو ةرابزلا نم اعتق 5 داع
 ايليلام ىلاذ إلخ نالفر اذ اضعب موضع

 -لصالا نم بيد
 | اوصل اذا اوي ور ميحاصموقلا وَ
 أ |ةاسحاووق وقس و» مط ةريهدازىاريلا
 روزملامركي ناوغورنوزتلا نم ومها

 ميرا زحل عيو تكاذ
 زاروا( نموهو دعبلا# ورا
 اك ذنلالاجرلا نمي ملا هل عالا نبا
 لاقُم مارب راد لاقصاص عطاقملا

 تيضرحلا دحا بلقي نم برعلا نمو
 - "و ٍرْيَم كف لوقيف واي ني دملا
 ره زير :فودَج 2 نلاوهو رز سد

 را الا
 مل ةاقح اكان نتمما

 رم يفاصالتوْرْماَّللا ااريظ و يَ
 سححأ

 .قعانع ةروجو ةراَرِوْز ثيل

 اروي
 و يءراع
 تبل عار« لاق اعف تضخ مش دسالا |ىا انرلادى اكد تاكو, وزو ردرملام

 -ىوحافعاضملا ةرؤيص علف >| |
00 

 _نطترايز ةرنكل كلل ذب ىد يم مضل
 كا نك ىمىس لطابلاو بوكو وتلا

 سو رم مالك و عشا من ةرصارتو و ملا

 نالب ذك نيئزن يوما نسى ا ظ
 0 0 ل 0 ٠

 111 دفن يضم لبق

 لوقو لطابلا ة>ابْشّرْوّرملا ل رو لا
 مالملا مور نمقتشيملو بكل
 -رددصلا وب نم قتش نك
 وز 0 رورلاب اهو مسند 5-7
 ف تانك الط دالا
 رذزلازعيت نوكي أل مهسارو مهريس
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 ٍديزاوتقا العلا شالت امكاا مّن
 رع ا لارتز درات والان لق مكىتساام 2-1

1 

 -لتفةدند كان كعس دم قتشم|



 م

 ن دجريعبو ديدغلا ٌلُضلا حولا

 مزخوا
 درك شاب لعل ىذا مالح اولا
 .نماصالاخ وهاد ايا نانسوا

 - رجالا

 او نويضاف ىاكتعإلا ٌجَسَوْأَلا

 ًاقللا اهدارجف ةنيدملاو ةكع 3ك هلا

 -2قانمنيعرخو هر ظني ىذلا شوزالا | | اذ اكتعاك ط تا زنا مزتل هي غاقلطم

 عرارصد

 ” ازلا ناكر أج نمّتشم ىرذارصم

 نم علرم نم برعذ ال يبس ملأ س ن6

 وزيل لامو يبطلا نعراوت :بغدمل

 ةرايزل !ةعمبروزلافميقالبو .بيبح
 ابلاو باكا لؤعمروزلاو صأخإبم

 يقسم حا طرص نعر:رحانب ايفو كت
 دع لوقا ليد و جوعلا ىلا لقريش
 ,دأزث_نمررلا لام ىاان الخ نالفراز

 وم

 - منتحل أم ىلا مع

 لثموه »ايما كيرا ايروزلاوُرَوَّزلا
 ليملالصا لأم مورس ٌقْعورَعَشلا

 41 5 مي 1 م
 هل سلا نع دلك أم ءادوّْ» ةزافمو

 ناسلإاءّقق

 -جاهعالافع ]يلا دقإطلا نع

وَعلا ةءيقتسميغ ءاَوورم ديكو
 ٍءاَوَّؤلا و

 قهيعبلا عارم - هررضرا ثعفلا هيعبلارتبلا

 ارو سل اهيف ةدينب او ةالفو
 -ءازوز سوقو

 5 ةعمدافسإلا ةًأايحئادافساٌَّّد ون
 .اهطاغن نمور امميخل قيد

 ءتلص ةعفنر اذان وزترت اطلاو ونس

 سرؤل اوهلودعلاغشل نعد ادراك

 لصالاينحملا نم
 بش اي طنسم ضف نم هفرشم ءآر كورلا

 غر 2راوزإكءادوز ةيرشملا تيهسرتملتّلَتلا

 ةرشلا نم عون أف الءاكوُزر حدقلاو

 ىلخؤ ارب دصنلا نم دل لبحر اوزلا

 هجوج كل نكمل ويرستك ايشملا

 -هيائوذ)و

 يلون فخذ مقيسموقل أ



 |زمم نآسللامفف

 املا نمل زأنمملا نم برق (مر اجلا

 نسي ذمةلار او ةداَمّصلاراجناو

 ناكل سيان اكايفاك ٌةَرَواَ ل حرلادوأجد
 دوحم نادعاقفشا 1 ًارقالتن البس

 قفانملار اهلا ىودريلاُد ايار اولا | | ق_يرتييدو ليسلا نعاممدحا هلك
 هل اعف ا ىف نولتملا ٌيدِقاَرَبلا و أجلاو | | مرق اممم دحاولكن وتو ةرجلظ
 . تازاجلا نص ابنك | | جوي ايو نوأمتلا نوككل ميحاص نم

 هركهحة اجو ٌةداجإلطلاَر اجا | | ىضغي ثيحوارو اجايف اك فسل ايلا
 كاجو 5 6 نا ملاس ةراىيكساو بكعلاملا قدرطلازعص لاروع !نش

 نإ د نمو ساجعرمهو كررتسملا | | ىناكللبقلادع ةرواجي اوقلطاؤاكلا| ٠
 ءادو دعا -ق اولا نع سري غن من اكناا 1

 لضيوا ولا نيبرت كتيرا غلا | قةحلازماب بنت دع وسلا ةروأحج روذلقا ياذعلا نم مداه كاجلا | | قالطإ هدرا معك نالفوتب واحب
 رمل 1 هائلا امنيب ةرو اجن ارم ٌةرطَصلا راجيا
 ١ ار ايلاو تدب ترب كرو اجي ىذلا

 عمد
 هيلث عت عا رغد الواد ساعلا ث كييشناراجا تدرعلاوش

 يَْزحَبْرُم 1 و َمَةَييوهراوع و راع اورفرلعا راجاو مسأقلاداجياو

 ىنجذ ةءاجللف كيرتتلار اجي اعصانلا نفي و طقس ىا ارضرّوخ
 لاف عمدوزتنم بيرق وه موطضا | | وتلك انعو ذرشلا تناك
 | هتوصنم كينكهيرتكلء اناث هجن نمهاهز اجوهو لحرلا ة لها ٌةداجيا
 ربزخو وج تيغ اوال لالخ عجم ءسايموأ |ليقو رو 2 !نمضداعلا برقلا
 7 تيدكرءلصا|ةه نمد دوح امري ذك اهعمواه جب نال هداج اهجو زراص
 ينو دعرلادي رش ىا نجت روج ءاهيلع ىرتعياكو
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 - باتإر ع نم ظفحيل قلاع

 نص ماتا ليي ايه لشق |

 -ةمطظءارو

 ىا ىخم قيام دع هدا ةرسهظا
 يلع ىنعلطا

 لاوزلل كل ذك يل اوزلا هجروا ظ

 سهطظ كرت كناكف :قطنملا نع

 + نما
 - رجالا ةرهظلا

 م -ةريم ا ظلولخ> موقلز مظا
 ليندا داع كنع تهاظ ما نه

 -نكل نبيتل اب ىنعملاا ذه ىلا لقن

 تلي لع شل اذا عا لعبا عاف

 لكلبالا كرت نادّرولا نم ٌةَرِهاَللا

 رصلإرنع ل صتوراوخلا ضن موي

 دهشا قرع هن بعلا ترجل مملأب رهط

 ابيب قوهو سفرملا نم ىصَنَخ مهلك

 ةيرعلا ةروطو ىهط نمرسوينسغ ردع

 دابتلاة صن هلك ناب سلا ترهظ

 تفاا 000 د

 لادتعالادح ظ
 ريسفر صتلاكارَتَو واو |

 7 ناس لاح

 سظرد

 ىلا لقنرأج نم دوخام و رخد نسم
 قاىنلا ك دهاشملا.عطعلاومارلا |

اباضيا ميضذحلا دأهرا او>داهراوج عم
 ةوخ

 -ر جنم

 ( روجر

 لا نإل رج نم ذوخام فر رصم

 كونت نم عزفاذا روز مل لوشحولا
 لامو وزال ذ نعداحورأج

 صغوبلع ندحو ىذلا طإصلا نع

 ملظلا لع قلطاو طاصلا نعليملاب
 ميقتسلا طاصلانعليمب ملاظلا نال

 وأى الع لط اول ليعلاب ىسملا
 ْ نع :

 لصقلا ضر ولا لدعلارزبةنوْوَلا

 نيمار وعامل لع قدرطلا نعّراَب

1 

 الصم اب صوب جوج قدرط

 مو ءر 5 رج م أ

 كرو أجي ىنلاراجلاو روم اداَويلا



 | م” ناسللاقف

 -ءيلعزهاظت ناو ناكأم لكنطابلا نالخماّلا
 20000 0 يظر وقر ىطعسو ئشطسو ف
 نال ى ره اظد نواعتلا شه اظَنل ١ رو مها علك
 مو -_ يبل جاكت

 رهاظتلا لصا ةئوأعملا ة هامل | |وتسا دوا قتسا دالع ١ قبلك ةّهاظ
 ل! نهم متم دحا هلك كو ذاك قرف تناف رهط تولعا ذا” ةرهاظ
 انيعتسمل علا 00 !وميحاص - هدّهاط

 -ءيحاصي | |رطهاوتمثلي ىذلارنيرلا نوولا
 -هبروطتمتت د لذاك نييعملا مهلا ١ | مهورظاولا نكآيمس حانجيا نم
 تراك در وتو يمهل ىلانءاج | | نايل_عا؟(ةداجلا اعانج نايل
 نيذلا تضهأنو هموقومت يشع ىا -ناظيلعلا
 -هنونيعي | اهدعلبل نيوثو نيلعت نيب ها
 يطال شطب وتلا ١ وامه قداطاذاكاذو ضال دع
 يتب تو و ت ئننلاب َمَبظ | |نيعرسد نيب ّشاظ كاذكو قجاط
 لجاالع كثرت كَ وعم يلع كنه | | دعاه ضجل آلا عددلا ها ليقد
 -كنَبلَع | | .دعاسلا واهل هاظذتلا نعناكضعب
 كم سيل كيرلا دكَو نم تالف ج4 نب

 -«ملا !تطتليالرناةانعم نرقو | | ٍساعالع ولو رتنعاريلع تح
 000 "حلا
 ل! مديبلا ف ار كيرلا ابةرملقْلا اونو هن ءيلعاوهاظت
 ظ را  نوكيرنالب ايثلاو زيزعلا) بردا ف صلو دع ملع هلا لكَ



 اعلاف ركع

 كنارو نم ءان وني ىذإإ يلا نإقا | | لهاكلا رخوم ندا نم تاشالا

 دوحأام برحملا ىكيمظءادو نمواأ (نطبل ارعهظ مالا ب لق نجلا دا كلل

 - سئل نم - ريب لد منا

 -.اررمهلك ء وهلَك بعَح كره
0 
 وطلاء وق ميمو جمل ظ ل جد
 و 0 رولا نيفخل حر

 -لايعلايذ كلا نيقث

 ى امل اهنمَموكلكا ٌنجرلا لكا
 -أهنم نمت |

 اكاذا نالخ دي ىهظ نعل اينالذ
 -ميلع وفني وه
 سيئا مموظ ه العامة
 تأ طبو طاسبلا ٌةَراَيِظ كلذكو

 - ضرالال ب_ اهم

 هل تلعجاذا بوثلا ٌتْمَهظل أَ
 ةناطبهل _تلعجا ذا.تنطبو  َداَه|

 نإلفل غوظاو متولع تيبلا ترم
 -هيتيلعا
 لو ؛تاكاوربا دقم وهلا اع

 -ميح أ صوملا 5مم نم دخاولك

 ردهلؤم و رشمااككر اَقلا هَ
 رغسلاذلازنا"' لتقل باكرا

 -اهدَوَهَظ دعاهاياابد
 ردعسلا ٌءِصْرْهى ا يمطلع نالذ

 ناكاذا داما ني دعمك يب
 0 -اًيموقا ديدش

 -هاستىلروظم ل عج ىذلا

 -ىوقديلعونَرَهِل
 ضدالاز وظل ورَكلاَو 2

 أهنم نالامنطبلاو عفتراو ظلغأم

 -دأطاو قرو لحكم

 مل سادا| َّصيطىداولا نآس
 ديا لاس ليق قرير طمب لاس نآذ
 - متوقب لاس
 الب ىلا !ذكريلب نصريطلا ترهظ
 - ةيلاتد لم ١١ نك



 كلا 1 ل

 ( رقت شوفصلا نم روهلنو هز ةزوربل 52 لاول لحالي

 رغم عم يقم أه انكلسا ذا ضدالا انك ىشعا يأ ا

 رع كه انما ىانإ ا 0 انبالع.قالطا

 ةتمخنر وهظلا لا ىلقن مث جول اتئادصا | ٠ ١ -تانكرا هنت سبيعي قالطا»

 ةفرعم ريغ نم كنس الا لقنرض ظ هطلت دكا وعش تع اج وقنا 2و 1

 -ضدالا | بم رع ابق ارثاعأب 2و

 ميول لة تضخت اذا ءأقتسلا سد تتح ظ يو

 ى نلا نيللاججلاو ءامبق نميمن | ا سس ضرار بظ نم هوت مااصء

 -2قالعلا كرمالك هبُذ جرحا | | ءاضف هافالامرال ماك انورمغاما

 امهبق ادابملا ةوادحلاب 286 ظ وغاز ةطيمس هزعلاا تانذكو

 ةرهّوج ّةدحاولا فمومرك وجا ١ اهثهاظزاكز ءاقلُع اقلك ىلا ىلا ء اميره

 عوذ هنم مزجت جك لاو + فحول الع ل
 | هيلع يفلخأ» يتنكر وجو ريمغتلي عاانا5 ةرخادقو مناد كرم

 راما ةنلبج ِ ا ةدومعملارابالكنم قرون آد تو

 رهظ ليف و ءأملا غلب ىو تربل لارقكوا

 رهط ,ااد احلا نماهيفام عيخاا هت
 ”طساوزرعس نم دوخاموجفردصم | |ةئككلاش كب رعلا ل وقت طضالالاق
 ناك نا ةييظلاو و دبلاب صخرهز رقثكن بطلاب ىليكرق أه ما

 لتعنمت هروهظو قصلا عفيسملصا 1 وفسو ا هظطيوتحداذا

 نطل لولا ب 5

 سهلا الخ لكن ممول



 توجالارص ت يدلاداج ن وكي نا نكمواّداج

 [تلاقن

 5 دع نمز انا ةهاط لكلا لقنمف ١
 ابحاص ى اا ناكم نإ عفم لح ةلاز وات و تابنلاش طغاضعمب
 اذا لوقل اير أاقيمتوصل مكارم | | يهوجلزةربذكى ١و د اجكيشعو

 ظ - مهاجم ناك توص هب مكر 2 د الاو وك قا يس ودوج 2 نوحي ثيغ

 ظ اربصت ظاصاوهأدبو نع سلَمَعَجع ١ |ىذلاوهو لة ني كارضغلا تبنلا نم
 ٌْ 8 1 ءاظمييا -لفتككو لاط

 5 ًاطض وكره ازلا ناله) نموهوا 5 راج قنالاو صخر اج لج

 هيل هو ءتوصو ئاءدةمالكب مج | | ني أياوريُجَدك خضنلا ناشيجرأجلا
 قدا نا عا ووو مك أو هئارقو | | وه قلحلا خ حرت اجلاو صسغلا انضيا
 ظ ملاح مالاب هطرطاَب ٠ -نأشببججا نم

 .اًناسهجميلا ظن لالؤموقل رمت يس
 ا 70 وقلاو قي مج ءاه ةرزمفاددل دبا أ نمعىترفررصم

 |ةكلالاةهشلازمزقنوه نيعفف اورثك | | توصلا فرو قتصلا عفر لصالاو
 هن ذاخانا ى ىدع و رح ىفاؤأم رابظالادل] ةمزالي نيحّسفن ثأر.

 - منيع قرمظعى اة از نم م اهظالك 2غ: فللا غامق
 نسور تلرفطاتب اراذالجرلا تقع راوجلا نم عفن اييلصإمهظأم ةرجبا

 م5 يظنم | | يشل انعرتكمريغ ىا ةْمتسا ندا

 هتنفشكا ذاغ تلا تملأ
 ع »دج

 ه.تسبأس قا اٌيرَهجاو ترند أ

 -باجج الب

 | رهاطنا عفترما لصا يب

 مالظنم نم ح2 نّريش لدرلا مخ

 ملاجفع) هيج عتجاو ئثللا لم
 هو ل

 /ةكاتما ميانتا نسا
 ب يي مم مم ع دسم ام رسما  صرماوو و وسم سم بس ع سم



 لمؤس ناسللامقف

 واع دلأب عرضت اذا لجو زعم للا | |. الو كلا ةتنب دع تبني ل يلا نم

 ىلا روج عطس وم كرظنا فاك شيردعلا - -ةقالعلا دال

 رخالا شيلا نمو ةيبلتل اب هيد ١ ١ الم نالف لاقي ن طب للغسارخانملا ١
 ا ىلا نور اخت تادعصل لا متجري 2 ةيادلل! [ةيومنطب لفاسا ىا كرا نم ظ

 نودايرهاذالوقف ةداتقلاقوا | -ًاهّيِخاَذَت تألم دق تعبشاذلا
 يدش لاقو نوْعْرَج م هاذا لاق 6 كديبع وبا نيمسلإخاذنلا '

 .ءامدز هي هانجلاةواؤيسي ١ رش 5 'نمو لاق وتلقي وهوا
 اوعفري ناوشو اًراَوْج .ةوقلاد اح 000 طعن“ لى ؟ذلاوهو طاوسملا

 ولأق نيعرضم ءاع هلايمهتاوصا ظ 5 3م ظنالاو طّيتلابالا
 -دتوصوفراذاءاعدلابدأجا . : ؤ
 زعبل ونلارأج راوغ الة مراؤعا فه ىعا | ١ ظ 5 اج 9 ْ

 دحا ع ةعمبر كر اخو اعاصاراوحتا# ا | | ةرتووراوجورولاراوخ ككدصا صم
 ءااكسجال ع مشعر رق هوست عتا ظ 0 لعب وشلطا / قيما جي ضيحو

 -شفخ لاق يك ظ ميشلان ثيحو :نأعتسالاو عيضتلا

 نم س ويعم ىلا رن لتمر وب تبع ٠ ظ روي” نمرع داق وغىأر١ ,داىشحولا|

 رطمل ينكر عى احا ماظل ذ د ظ | | دعزأجاوقلطا نع بكسو قلرطلا نع ظ

 دا اؤتنيلاطُداَو وح اشبع لمتد ْ ليلاو ذا ق - ا

 ترجو مهنراو لاط تينلار جو سلا نع

 ثينلاه ١ صال اعل ن3 تابنلأب ضرالا مّدوص عقر اًناَوحو |ًءاحد اير أ

 انوكي ثدحور وجمل ى هلا توصملا ظ لشارع وهتث ري حم

 تبنلا يل ضغلا تبنلاهلع اثعاب | | لجلار ًاجوروعزلاروغلا لعش أ«



 أ

 7 ا ا 2 ٠ ل جو ا ا اوس

 اثرا و ئروخَّرو دَوْخَذ تش

 ماج شحلا تلا ذا عمدا ناثررمأَت
 هن 4هب ب . تا هل و ”ند 2 .

 نا ةثذحا دقو وج تحري هذ
0 

 ةءراكُرو تالا فراخ لاقيد

 هداصرتكاداايقواَعكرعْركَعَكا

 [وعلات حا ذا لاقمجا وماتعفتراو

 -اورَعَر ليقريؤنلا

 لوقي اًركنبم تعم» بارتوبال أو

 هك فخام زخاًقو رش كرت زعاَ

 مراخر تابنلا نخاو ره ابلا

 !دحاو خذ و د دنعأمب نش عمدال(ل أذ

 رورو

 نضر قو سعا او ةرانصملان:عتح ىا

 وا هير اخر تانخا# ضيا

 - -ىلاعلاوشلاِخاؤلا
 ايسارطو ةزم شاجاذا ىداولل لاقي

1 

 تم دب إخرت نم دوخأم آر ف درصم
 هن ا مبضتق ١ َعْشلاَرَع تلاع َحتلاَرَع زانيغءانغا |

 فلوق ةرثكلا غلا امعمج.» نذا
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 أ
 كا 71 عسب سسس سيح سم - مج سسسصخس م ناس م مح م سلا ع عم سس بس سم صم 0

 دام اجد يب كءحز :دديفطزفأو أو

 تع ك

 تأ ذأ ١

١ 
4 

 رق بس 2 جو ك0

 نخنع 2

 رسب لل وئشلا لا ضل تلا

 انيس ياي عدي ملك ليحا ىلا

 -ةرئبازبو «يس ذرب كل نكد

 ضر

 كو اولإخ زن م تشم قرقر للصم

 ظ ءالاتمالاع رجلا مزار ثتدحوءاللتم١

 امام اع اب

 اذوكحتا واخذ هل ينخر
 كاذكوو نق لابقو ةراتخا ادام ٌِ

 - تلعتفاوطو ٌتَرَحُذِل

 :رخ ٌداواولك ج يرههقلا تيردح فا

 4« ةكييملصسلاا

 ظ
 ٠
ْ 
1 
ْ 
ْ 

 ظ

2 

 كا

 يم هب ا

 ءاقبا ايات دجاج

 تانيا

 - عملا عضوم ال ممل ند
 0 للعلا بط ةينحةذال

 طع
 8 تيس سرع وص ووك سوس و

 0 ا سل صم سمعتم جب معمل ممم



 ناسللاقف

 -مومسلا قلع. نمضرملا كر ذ ىنحمم
 وصلا جحا ةراحزلاوراَحّزلاو ميِحْزلا ب 0
 قل شوا ليكن ع نين اب سفنل اوا
 اًداَح لو ريح حبو كحد
  |كرلواذاة زل لافي و حرت و حدو
 نالطانع تاخرت رب ثّرحذ دلو
 كانه رككمل ناو جاخالارضحت دع
0 

 ذءخرص لع ْلحرلإِحر ارحل كخ
 كورك وفر حرا نعلع اور حس ملام
 نكس منأت ايت لامر كبَوَي وهو

 -ددنشيد |
 ليد اكرو ُناَوْخَن وحول جد ماك <( < ا

 - لاؤسلا ننع نكي

 هنمرح زيف يعبلا نزحاي ءادّؤ احلا
 تم جزيالذ 2م نوبلني ةح
 ام > ىجيمي نطبلا ف.عيطقت يحل
 نطبلا قالطتساَمرحرلا ىره وجا
 رمغلابُز احّرلا كل نكد
 ديددز:الاذركيش اًرْخَر عرل اب ورعذ
 7 7 بش سيل

 0 تكونا 017“ ْ
 رد عون يف قراخزو ٌفروخز مالك

12 

 خر
 دعنم لحي يسار اوصركحي دصا صم
 : جالت ضلاب بع ىف جاوماكأ ذاق

 توصلاذل] ذ ععسوروب بلا بكد نم د
 ثو لح نمرلارخز ناق باتراأد

 ةزنكل )تمالك عقلطا وءىنضلا ذه
 التمالكن و دب لصحي الخزن ناك

 -ةرئكلاو
 شوو اًووُحْر و اًوخُرر خرب حلا حد
 0م اًرخز ىداولخ راند
 ذر لح 2و خاَروهف عفنراو دج

 5و امرثكو نم ىلوجل اخ زفرباج
 - ةجاوما تعفدراو

 هلاك شير ح ول يفنا اوش امم وقام
 -اهسفن برحلا نحر
 -تاجاٌوْخز (حْؤَتر رقلا نخر
 -او خذ قرع
 كتاثلا نتلاذاهلاط تابنلاَرَح
 ا ذخادق لبق ةهز خو

 م - عاكن عت يخزن ملجر تر

 ... ١ لو اسفل



 2-2775 ريح يسع ءايلا للخشو نالف ليخد
 صأ) | اتاوواأفلا افاكم تدعجناذ ةَّذَم ْ

 ايو وعظ دايتار اًنوص ك2 لمصر نصمم | د ءاهرشو“ لبا نصي لشناوذأج

 ناسلا قد ظ 8

 ا وذ عصا ذأذ ىيعضللا قرجرظاف ظ با

 ن نهظيف مق ف ولاق لعفلا ف كلذ | |ةرشب تعش ضلا سبل مك فلا
 نو ءارلار وهظب نيعاضملا سرح مهدد ةرخرف سمانا ليقو هب مجولا

 داوي بصي عصاولأق امكدهرك | | ىدرم و رنساو# نماق قرت ام وهو
 لوح أجي اييجنيخرج ما ومارلا فخ | د و

 نعونمذ عيجرتل للا نما نمت وصلا دم بام

 :هب رص ىف لكى عاضي عيجإللا نال | ا
 مولات تئئاملا عجدا ذا لعفلا 0 هدا 5 نق شلاو يقوقلا
 عيجتلا لاجف هملارهوتدعَنَصْلَصو | | ديلا
 لاحق | ىنملاو نت تمقلا

 يا ا 0 ١
 ترم ورق يش د اق ىِضَداَذ بينيكلا رفا نال عدفضلا علا

 ظ -ددصلا قرقلا شما ىا ةضيق »زا: مهو و فلز يغصت ةرب قلا |
 وش رملا وو وك فلا هنيفسلل لاقي ورفع نار ما

 علة ِنبإ ىلارق اذ لدصم ةجونال ش ملام لاقي خرماندلا آول ايو يق

21 

 ٠ نس ياس تح عتمه انرو تحبي م دحسجا م ففأ يأ يسم ب جس نع نص يصمم معحسس بسجسا د مدع موسم نمو هيسع دو نجل مح هو تانج هه رجب وحس مح

 نانو ورحرتا نم جرت بردا ثيل
 ١ ةَرماَمداولا اهكابزشم اذرح ظ
 مدالسمو هلي ص سحر رز نجرو ّئ 11 ّث ]

 ُُء

 م قد ورعلاو أنعم تاقدشم

 ا عقب درت اا حام اهيفرف
 د

00 

5 2 

 ع اا ل اسمو ع سي ب يسبب بم ا ل بس مفصل + دع بس يس ميسم يلم ع سب يس عل هفشلة ا



 ااه ناسللامقف

 رة شياو هانم الم دعناماذليتح
 راك غلا طلنو راققابحا التاق

 باول اورناكرأق ْرق ساوعسلل تلق ديرب
 ىلوقي ناعضومرإقانادراطمو كاذب

 و راطس ىنع باى افيعراصاذا ىقح
 | |ابّملا ميد 1تلاةراف ثلا دعدزسبل
 ادي 2 هيا غم والمال دنع مك
 - ٍةَوحْيْلا نم | | ابصلاوشد ترض كعملاو رت قر وفد 2 2- ور ا همصيصصا

 ظ عجن الى ذا ٌءورغععلا قرا بَقلا ظ لون التناكناو ل تلأق اف اذ أف علف
 لكنا لمقر أرسمنالك لض ا نمنوكي ظ | طلتخاو اراكتالاب زن اطاتخاورلوقو

 فيراَقلاو رار برج 0 || | ضر لج ىاركا [هرادلانم رع
 نفسلا نم بو وق فلا طأي ا أ هيلا نم ندين ملف رطل هلو

 ةلدوطلاو ا دمي علاج نفسا ليش لمت و | 1

 هعمجو نفسلا لوطانمرّوقْرفلاَو ظ 0 همم علا
ْ 
0 

5 

 ًاهنم قبب حمص "مما ف 7_7 رق يل تءاوصا نم 1 تيررولاف قطاعه يقام
 2 ص

 اهنطب لصالاا هرب واحة رقال | | ضجن» لاقردان ابرق َرَكو ٌةََكْرَ
 56 ةرو ايهاب لعتسارت اًهراققلاوأيعأب ,.لعج ليلو ريقْرقلا

 1 5 اسمو 40 ردك رص 0 هيأ * 66

 م 1 0 2 00 2 0 3 م

 | - 6 هم رج اذ 6 ١
 0 ها |نطبلا ةَرعّرع فلا متل اق توص أ



 اكللاقن . ])ا«

 عملا لقال

 5 رقتساىا مرلا2لحمنلاءامّرتتا

 و:ناجرلاة لتامر اريل هيزوبا
 أملوبلا ةروتخ نم كل ذوأهيلجر ف
 -تمّكق ١ لق لوقت ابك ىرج

 سأئلال كل ذ لاقي عشا ذا لام اهمق١

 نفل و توم دقانمثيعو

 قلو اوف تكتشف
 هب ئزتعالاو ىعأ نأع داك قالا

 ريلع ةزمكرق لب كرتعا ىا قحاب مَعَ
 قع ناك دش ىتح قيغ قحاب هدو
 تمد ةرفتس قا١ خخ "كل زعيم ناك

 1 جرسسلا ةلحرلا نيب لأجرلا بكرم ملا

 -رقنتسملا هن ؟

 وهودقنلاٌةَراَمقلاَورْرَعلاعمماككل لذ .
 حبق لج الار اق غلا نعوض

 اواشلازهرقنلا اقل عمال( ىوجولا

 1017 غلاؤوصقصلاوجا نانص هو

 اهاكح# عَ امندحاواَضاداّمقلا
 ىرداالو ئهببس نإإلأق ةفينحولا

 رجح ما ءأملا محا ىنعاسعلا كا

 -برشلا نم
 ةرغلع كلوفكا نيكل ع بوثلا ىوط

 ضرك ركل وعلا لاو ةكدعم١| |ل

 -نيغلاثذاقلا لدب لعل يل ةيف بولا
 تما اورو اًرَكُمقَك ةجاعبدلا كنق
 م دان رق وأكوص

 نيب رغلا و ىؤرللا نع ه ديبم نبإ
 ١ كو يلا لنص لص حاير -

 ةىبو فلا مّقلا

 هيف برختسااذا كولا رع
 . مِجَدو
 -ْيقاَرّقلا عاد رب ديلا رع ّْقلا

 ءاعغ ناو لبا ءكع >5 ٌَقْرَقلا
 قل ذواره ّةَقْركَرَق رو لاو ءاطملا
 قفل مالو عجد المت ٌتوص لدهاذا

 تحرلا ف اصرار لاو اك رك معن لاقي
 ركادعؤ مرد قم ضوقو ةربده ف
 لدعلا ععشملو لآق لو دعم وشو
 ٍراَكرَسِه و ساعّع فالك ابرلا نم
 ليجعل جلاوبا لاق



 ١ ١ تاسلامّقف
 ىداحوه خلا موب نمدخلا يلا| | قخأب ندع ممضعب لاق و نع ذل
 مويعلا عم مزج >رارلا عمملا وهوروملانم

 لاو ءو ناو هور رهلا موه قد

 نال ازيع ليرى الا مويلا ٌيقلاموي
 يفالبقور طز انص ىف نو قس انلا

 مسول الها ناليشلا موي وس جاع
 يعالرخلامودو :قرعم وو يو رتل موي
 اورق ضااموب نمدخل ا ناكا خاذ يئم م
 دملزمومضوم.| |نمقتشرديع هللاقاو ةددابدوسلا

 -هنملج قنص و اهرخأ لادم مَا لق وهدرابلا ءاملاوهوزوُو
 جاجرلا نمر د اوقلا ةدحاو روراَعلا قت كايض» أمتقداص ىا قنيعا

 اهنعوكيو ةروراقلا ةءالاصل يبرعلاو نانا دوو داتا عتانيع
 ةغو باذشلا يفق أم ةروراقلاو أك ف -ةراتخاو لوغلا! ذض |
 ةاصاخ جاجزلا نمالانوكيالل بق و هاون تع ما مكمل اطوب!لأق |

 هيبشتلا لع نيعلا ةةدحّموراقلاوأ | بهني اذؤس نه داصىنعملاو ندع ا
 تااواىك اتصل جاجزلانمةروراقلاب 7 ًانيذو ريس
 -يناعاللنالا5 اذ صخري لماتملا | تئقاماهت مو عاق وق ثيع
 لاهلا نيام بدلا ييجي واو لني مب . ترق ئن لك كلو مب

 ظ 5 و ساق رنراوقلاةدحاوو لياولاو خذ_لصالا 5 2 5 مىرهعلا نق ردصم

 نكمي و اهيذ ب)شلادقسال ارك تيس تدرب نبع تن ّق قافتشا
 دنعومسملا 5 ٌققلل ةروراق ىش نا
 1 لا كبص

 . م -. 2 - ا

 نمىداولانطب ام عبتتد قالا | | توجتيو او كبجوا عاركن عضم نكرقي
 1 دج جميعا يهل دنع ايلك/ل ضفا ثيدحل اشف ظ
 مويدارأ ديبعولالاك يلام مترا ظ
 تكا

 - 2 -اهنوُتُمتسو



1 0 
 ا لاحم ةدشرك تل اذاعي تباص | نطل ضرال نمل رقاد

 مدتسلا عاقلاوغليشو ئفتسملا قّكّصوهامناو |
 -: دسم ا ة 2 دصاياعق 2“ ١ | نكطماك ةٌراّقلا جد ةفينحونالاق و ظ

 ىمرعق و هرا ىداصا خارئاثلا لاقي ظ م م)|قريك ءقتساف ءارلاميلا عقدا

 تاك ام ك داوف ىداصى 6 | ةلوهعم سناكأ ذا ضرالاداكم نم

 جقّتت ديلا اءلطتمأ | اهرشلق ضدالا نوطن قيمت نبا
 -نكساوٌوَق ى !ِراَذ ف لجرلل لاقي ظ سرقلا لاقيو ؟همرقتس ءاملانال

 ةدضؤرشن ثيع ترقو ةديس نبال عطور اخ ارت ل
 نفت َتكوَف ىنعا باعت ن عدعا ءاملاميق : عير بكلرضوح ا مقا

 نع خالو و 12 مون تمكو ةرقرفلاوريدتسلا عاقلا5 ةرلفلاو

 شثو توكة و ردصم ىفللّدو بلعُت ْذ ةعساو دو تسيلءاسلملا ضرالا

 نمئرأتخا كالذلو لاقو تنختدض ربكذتلا مسا هيلع يلغ تعا خاف

 ءآنب لعأوك حن ٌَتَكوُذ ثان نوكيا 2 م25 قاولاقف

 كلذ اقتشا ع اوفلتخاو لاق اهدنص وش نيعمو ٍراَرَك كا لجو رع هاو

 عطقناو ٌت َحَرَب ةانعم مبضعب لاقخ لاقبو أل !يقرقتسا ىذلا نئيلعملا ناكدلا

 درشسلا ناذ عمرلاب هز تس اوأاهؤاكب -ةراقلا ضخ لا نضورلل

 كاس أح ةعمد نزلو ّ ١> ارعمد تريدون ةرورسمو راق 5 تاماكأراص

 تال هيك ىارإقلا صوهلبق : يق باص صرب 3 قرش لنعوطوقد

 اهلنا عه اكرم انو تكقف ميلا تقوشتم اولاقاممدو اهرارق ىلاةدشلا تيداصىا

 ا ا

 روج اورو هقوفوه نا رمطتورؤأ غل



 14 ناسلئاهقف

 نفك ىوريو و قرف ت يع لعا ل والاو مقيد مقم ناملاب م 103
 را © معو ا

 لفي لعق نا ىنعا هديسنبإ ١لاق بصاخا اهقوصكىاىاذلاب ةجاميزلا |
 2 2 ا َّي :

 وَ رار عفي لَعف نمرتكا "ا انهخ | .ءافشااهش ظ
 أ ١

 5 5 0 ى. م مح .٠

 |تا اهم ليذاوصر ع كاك هللا

| 

 دافاخالوَو 5 قع 9 ٌةءابقكو |ةقو

 ةيلعد يف كركفاو اق وعقتساو اكلم الزعت لاق ملسيثلع هلا لصصعلا ١

 0 رعكساف رزاكم ق فاو و ةدَّهو نوف لوقف باع هناا

 عدساب وأن امم ىف تاق امنالؤو ايشلاايزرالنم لزايأم ولعن

 نكسو وكاو درنب كا : 00 0

 ل ظ 0 [ورسأزقلا كك املك خا اهو

 * امد نكأس حق نإلف ظ ٠ْ 0 وا

 -,ناكم ق 7 | جو ٌمهلاٌعَعلا

 لدمج ئدابناضالاوتْوُ | أمثوثقلاو لستغا درآبلا ءاملابكتقا١

 8 5 0 ع مرَمَقاو مي لسفر ًابلا ءأملا

 وتل اوقمس اجر لاى دنع َثْزَمَو ىمباتلصغ قلاب ٌْ

 الأرب عنصم أهل معد ىنل أ ءاسلا نم لصمةٌولاو بص« معن ءاها ميلك 2

 جا اكقايحلانعدوإملاو لب بقملا مق اه ٌمقِي ءامول ديلعم

  ةيبرلا نمرفن اكو نكشو | | »دابعام نماول دسار لع تب 9
 ا

 ٍراوغلازم هلعلر يش سكى ارسم نمأ وعل ناكملا ةياّولا منلابقلا

 -نوكسلاو | | ىاَناَرَك مقلب نامه اي رق
 | ءأملا هيف َعقامُداَرَقلاوُد 8 اعلا امو داناه قع أ تفلاباضا كرمك

 تا علا ظ -4تيبص ىا

5 
ْ 



 ا

 أقل و 0اقلاو ةكرشلا قولا
 ام لكو ءأملا كلذ مسالك ةَدورفلاو

 ماطحو ا قرع نمر لقلا لغس ابق زل

 -ةريغوا نمسوا قرت ليات

قل مضب ةراقو ةَداَرَق ف
 ءارلاطذ 

 أاهنخا اهّدتقاو اهركَّتو ةدّرقو
 ظ ردتعلا سرقا لق لاقي امي مدتتاو

 قيصللوتح (ذ_ عطا داير ََق دقو

 أهذ اعتعزلا ذا ايف او اهلغساب

 ١ -ليز دبا نعام ق صلاه |

حاب ف ةىعقد ءادايصُرَقلا
 ضد لق د

 ولولا لغسا ىف

 اهلرادعأهط وب تيص لبالاٍت دقت

 الرب كتف بيلا تلك تدق

ا ميلجر ىف لوبتة متل اهيدعدقعتف
 

كرر ٌَقَك ل اقيو طوب ةروشخنم
 ليال

 قت تّءقوابقوسا ف

ذاًربرقت اطوبب ةقانلا تدّرق
 هيدتمرا 

ددعب رئف د ىا وكر عب
 ةعف ٌ

 -ةبجيلا لكا نم ارث اخ

 ناملااقف

 ترف لوقت نمسارارجقالكن البق
 انوكي امنا كل ذو تنمس ةقانلا

 معا روزي سيببلا هي
 طرز

 مهلا يلع

 نكون ؤاىف ثيردحخاورمالكلا ع
 إش و اوهذرّبصو ءّض

 رأسا اوه

 مكباك؟ن ذا ف مالكلا كيديدرت نقلا

فان ذا قم الملا ترق
 ادعو : 

 يس سوا تيا
قر عاكاو مدازأب لعفي 0

 

 اًداَرَعا نالغل م الكلا ترق لاقي

 وف عزخح دش ىا
 فإتساةردح

 ةملكلا عمتسي نآطيشلا للي ممسلا

اهييف غااذا ةروداقلاوّقت اك بموجت بووس م
 ظ 

 اديلو نذا فايف نين ةياودف و

ي درت مهلا دج انج دلا شك
 ملكنا دل

 -مهوقنوتجرطاوملا نذا ف

 لاش تعطق | ذا اقتوصرةجاج لايق

 هت دددراف ارقد اًعقٌمِقَكْ وك |



 |” ؟كدلامقت

 - نيل يذلا نعتيانكدربلاو |: | اولاقو دتشا لاتقل وكس يطوق نص
 لوقنمود ريل قل نملع اق خكقلا 6-5 دلما نزكمسا

 ةبقعزب هيلولا دلّج فدع نننسعلا | | تعش ةءابلكو د>رابلامويناّنَقلا
 عنشاو أه اق وت نم اهعاح لو - تييداضإ
 ظ -عللجنم | |لاقيو مب لسغل درابلاءالارورَعلا
 غاةلوقا ا 25 يس دروو) ل رح اك نول ١ -دورهلاوشحمب ترزق ١ نق

 عرس لقا -ريعلا نم انور
 ظ هده كه مويلاو نقلا مدآصا لجيل

 | أقف كئانس وا 3 لحوم وش قل نمرّثا ةمقا

 داما برشو احلا لك ١ هربا دعىنبن اكس ايقيغ
 ب واكو وشك ”«عرزما ثيدح 3 - نقلا ف اودخ دموقلا أ

 زر الع العنا تد ارادربلاةّقلا | ربا اةورقو قو

 0 ةدداوفا تحال يتسرف دقو ةدداب ىو عك مكي

 نعلاو ليلق نعل اذ ىذالك نع ١ | تداذزليلو ارق ٌرِقْتو 0

 ةدزخ ىف يفي ذحاشي ع ةئكاشباصاو »+ تاذريليل ى اقع

 تدقدم دوفلا مص هقبخا افق دنعلا ساق مانطو قمه

 -هريلارسقج ثدكس اء ىاثدرُت | با ةعيصن اللا ديزمتنعتى طم
 5 ًانذدلادعب دول افي ام ةراقلا يل اوي اح لَو فت ت ىلزا يتغلب

 | نماه فام َءَرْقاَرَق اًمقاهةقكررفلاَمَك | | اه مش لَوَءانعمرمثلاةاهذاق

 البكا ادراباعأم أهف بسوؤييطلا| [ي 97 د ل

 ظ قر | ةفلاتخلا نع ياك تلا مني
 ا



 وهف اا
 ظ خطا س قلقا مشع نزح - لقنق ظ -ب ىطضالاو ةا ل! ل صاو

 ةةواسملايإ - ءاسا - ىنوُس دفا انيس

 مه ١ قادَلَتيو ُلَصاَدَسَِوه
 0 - ءاحازنعم كنوع ةئشلا

 داصلإل دب لص نمويتشم ىقف رسم ظ جل
 رة درب ين اعم نمد صال( اقلأب ميرلاوبتيضد زق أف سببا ذاذ سدعلا

 ناسال[ت آما ذاو درب و ةدادرع | | كا ذكى حس سرجي اك كَلَقْلَقُك نعم»

 ادارقلارقلطامت نصوقو نكسودرب | ١ جداد وبه دنع عومسلا هدوصلا نم
 ةلاوملاو مدوربلل مزاللا نوكسلاملع | | ةلادملاو ءانلا دمج قلقا ملا نوح

 تلا نص د احا ١ | ائاثلأق يوبيس اهاكح ءايلا ةهاقلا

 هي م ماع دربلا دل ١ | ابدعت ري ىذيإ ١ قتلا كاز دب تيس

 نعيصلا ءادشلا 2 دربلاو 0 | نعقتنا عطنا كاناك_عقولادنع

 د دموياذه لاقي ظ كورلا طغض ةرنل دعمالاك دنع

 المالي غو نا نال اسال ظ | ةلقو لقت دض فحين علا لق

 7 رشا لاقي دربلا اضيا مقلد | | ةعرسلاب ىرجو لذورقحو ددعلا

 3 8 جر جاؤلاقامبدو مم دع حا :ئئاةعم أذ هجودرتم تاديزملاو

 ينفق تبهذأاضيا لاقيو قف دع 0 -مزتذو رح ةيزلبعلا ةوقلك م لقلاوإ
 ءاحهاورؤملا يف قاي ذل تقولاىا - نع - صن :شايرسلاو للك

 -2لعلل | | +_دراش عرسا-نجم_مركهزقت لض

 | مني تالي ىنلر ير ٌلثمد ؤ - لهس
 ايدل اعلاولعجو ةَّرقدحت َّنِح | | 1س نآه رفح مهفخأيف لقلق



 أ] ناسللا قذف
 ناللا دفا زمزقن اذ هاريلَو هاملفتسا دم - ءااودإا هد ره ا 0

 دانه زك ناو نزول ار:ل5 ىلا فافجت

 - تلاعند تعفنراو

 ًارجلارغو ةدعربا اكل اب ٌهرتلاو دلل
 ناضالانخأي هوغو عرطلا كضغلا نم تاج
 اهدسع ميفدهانياطرمّلقادقو | | ةلاوؤبقللليصقل الاجر لازمُلْيللا
 -”كرحيو ةفطح نم ا مج خص جرا: ل قلع ذك ليلق
 اهنالرثوعللدب دومصنملا مشل لالا | | ةيلع ينل ]يليق يفعل اظعلا تيل ادا |
 لك يع الا نب١ -اهيلع ناكأمع ؛ زو اليقورتماع :نيارق

 . بالعاذاةقو عفداخا ةقئاما/للت دب رس هزالكلاق
 1 ا نقلك رق روم ها

 ةلقلقوريلصلص معمل ك]حورعقراذاَقَتَساو شلاق
 ميفاليلق نزولا ف ا قيفخربسح ناك
 ىاراذ العلا نالمعفرغميلا لوأحرت
 رعذرب” نزولا ثكم يسحو ايش

 هالعا شط لقو لبج ادع ُهَّلقلا
 -اهعفربو القي لبجلا ناك
 32 ذالعلا تكلم تعببت يسال

 ناطر ضخداط هرئاط تس |

 ناىعم اغسل عرفنا لقاَكعلا
 كس مي صسسلا

 _اىفرلقتا ذادالبلا ٌثَمَعْنَعت

 وهانهاياكحوهو ٌقصىاَنَعْنَك
 -ىصأالا| | نزولا يقولى ميش سحر اك عغتداو

 -ىنزلرم علسالاو ةفخل اقفل -ةعئرف
 هسفنو ثي لا فد مضل ايل قْلعلا 1 2 تلحىاالاقث امتلك
 ذوتفب ء) ضتىادردص تت | |رامسلا ىف تت ىزرسلا تلات
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 | اططساب كشيحل هن يعلازم هؤلاء دلعقلا ضيا

 -4_ءلصلارطرالاتباصإل ل صطملا ىح

 نأك اخ وبطم نتن 1 قضاوم علا ٌخص

 سيلا نوكي ثيحو سا ايرئاك انوا
 -نتنلاكبلقن نتناذ
 جازصرلقناذه نجا الا لَ
 هيقئرَصْلُصلاو ةَلَصْلُصلا وءكَضْنَّصلا

 نانا ءاملا مي إصالا واو الو ءأملا

 1 -ناددغلاف قابلا
 نعتلا ىطقلاومرس غلارتيصان ٌنصّْصلا |

 2 يا امترجيعبا ىلا لقط شعل نم

 -ًاهعضوم شد

 قى ساو دعراراكدىوااذاَلَصْنَص
 -حاص 5

 -هعداز,ؤهركسعلا دست ذا َنّصْلَص
 :ثالعلا جدا الريخصلا حدولاٌلّصضّْصلا
 *لعلا يدا الق ذل عارلا قصصا

01“ 

 00 ل مس م م ل م مس سل همس م

4 

 ةتحافلإ جعل ايمن

 - موص نموه
 ا عكس لزيصملا

 ناسلاا قف

 نس مو

 يي ري سوسان

 ”كالعلا د2 يسنلا ورهركك صن اغلا
 ًأرعاسزم شف ذ لت فن يعل ماتوصل

 ارد عإ رين م معسل كانك يمس
 رحمها زماقن ره ارلاكلاَضلا وُ ٌلَصلا
 سيفا دل ليلا

 ةيهارلا متياصا كلا َضااَلَص اًمقلَص 0

 ملصلصلانم بيرق اراك
 س0 كو

 ةطساوب صح نم نخا ىرذردصم

 سلايل عيمسملا قص يف ل صال نص
 ىلا مه سيلا :وزاللا دفن لل اق نمث
 سبيلا ىف ةدوجوملا نزولا ةرتلفلا

 ددعلا لق ىلاوش بطرل للا يسنلاب
 ةليلقلا ةقوزاملا قطملا نعم جز صلاو

 - ةلقلا نمىنعللاف ةبيرق
 ىالخ معلا و ةرثكلا ىالخدّلِقلا
 ةلاصلا ايلا عطقلا لصالازتكلا |

 -ليلق اهنز حولا
 -اليلقرلعجكذكأ

 ايل ف داص َيَتلاََقا



 ََ تاطدنل
 دزعاندزط هل وعمد اليكي

 -ىوبسلاةعد : 2

 0 يدل 0 ذ اصالاوريص نرمع خوحأد رق زخصم

 00 هر وععل لنج عع قص
 ظ -اتوصرلعمش اذ | | نم وت ناذ_ئوص هتمامأوناؤَص |
 ان حاولاو :فطاقلا كويسلا لالالا | ١ َلصْنَصَتوَصْنَص تلو: تدوص عيجنت
 :ةوراقملا دنع نينط أل محم انف اك" ص | ١ سس بسويدم

 شطعلا طعلا ميو حما تسي لمالك لص ١
 -بشلا لعات و وص أر تعمض كوس

 ةأضلاورسب ىااييِدَص اقتل كم ١ | كذلنكومأت 00
 :ئقعقو جلؤنل5 ل ععشأرل سيلا دنجا اذا قضم ءاَصْلَص 0 وسم اا
 | ضالهيقوعساياضرال ككل دعا فول صْفَص اداوم
 نيتدوطمت نيضرا ناب ممل ل ظ ةوكمو جويا
 ل سسبيالسالا | م تنال عرلا توصوا فصل صلصلا
 لش للا سرج ىاريََصلا نيج و ةلّصلَصلاو تّونعى ذا صلو

 ا

0 

 5ض يالا ججزعتلاديجباا نماأَضلنَقلا - كر اخاديإ دولا قص
 فرزعواو ديس نبا رص حش كل عنلا ليصل رهمل مي يت أف زخلعيي مام نيطلا
 ًايينوصتو أه سيل لص ص لعنلا نا تر ةنرنجتوا نيط نم عجم لكو
 - ءط_ولالدع ىلإ 5ق اي اص > لمتعا سد عاج

 ةلّضلاوربايلقلا ةقرفتما قطملا هللا | | انتوصو ااًلَتِلَصأيذاوجاكتعمساذا



 اقوا نم عجور مانع دحاولا رهو قزم ةيخأم وهم طر الا دعّرتَصَأ

 قى رتستول هلامَّكلا ةقالعلا جداال | |ىاأمغا ذالع ةَمِصم لبخلا ءاج

 - عمسلاب مستو ندر ىاصتق اف فطت[ اداه فار[ مفاذا# ةرمغ

 حولازاكهاكلا نعج كليطتت عَ لجرصا ةزصالإة يسال تدحجاذا

 مولر شمر يم قاطامزجريغ نمدعيان وكب ةثيحو

 مع

5 

 ءكرلا (هواعيلالةيعشزملا نك امال يي معلا لع ظ
 كن 'انلا هيدر ضرك تغ يت /ىذ فنزلا كح 1 '

 اهم نَْحَوَن : قزح د اصلا خشب 8 حملا هموم .زلاذاوشلا ع مما ةباكنا راف 1

 منشن اهلا يلاءاسلا| | | ٌدشلا كلهتسيامرثكا ثيلع تبثو ]

 ورجل ذمر ْوصْرُصلاةمْصْرَلاوََدْرَصلا -بوذنزلاف
 ةيفسلا لاقي ةلبالنيءالطلا غو ١ ١ ةذالعلا حدك[ م ءارئَص ةزهم
 انإصرمصلا دين :نةرطو يسر طف حولا 8 سرك 5 مص ل جرم

 5 هاويلاؤاوحس نم برض ٌيفاركعٌّرَّصلاو ظ عنا يع ولان ملصاو |
 يوان كتيمب صفا تيه ىذلا فب انرعش ىف قر مورا |

 - لاب كراك مة بودروم - نورت دع حا داك أسفل
 تلق 00 ايكيا ليي ااعص الر ةلمعلا نم اهدعل ةجاحلا ٌتاَّضلا
 ٍ 0-22 9 5س آمصمألم قح برش رجاح عون
 -ٌسصنو أه ملع دشيل ياكم اعمى ١

 رو »ً ركب 1100 9 مع 72
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 3 ءراطلا لادا اا مد راّرصلا ظ 2 ران س طمع ٠

 اثوطن تددر ةتعمجا ذا كك ظ ناقص قحناكىربلا نب إلاق

 وبكيت تك دادسوتامأ نالمالا مل تعملا كرصلصن قيكذي



 أ هاب ناللامقق

 قل 391 7 0-1 :1 9 .٠

 نم 8 دشلا كلا ارجذ ىوذلا ناكذ

 ةدشمللا نالأيشرغو برخلاو بيركلا

 ةيثَوَعْمَم يدحييكملا نب لاقداتشلا
 ادربلو هولا نم و رَسَص اهلصا لاقي ناكوق
 ىا ظيقلاؤص نم "دا حاصلا ضدئت امكزعفلا ءاذ طس ولا ءارلا ناكماول دباخأ
 مهيثرلصلا ناكل هتدش | | هك صا وا وبكبكو بوثلا ىرهغجتاولاق

 | -جامجلامي دالشطعلا# ءاّطلا | | "باص نموهلآنيواابتمكو ىفجت
 اعجاذاشيوصو خليعاذاٌيوَيَص | | نم دانتي لارج قولا نمو
 |نالخالءراصلا د نم مغادع قيطاأ ليعفملاو ىعاضنا خورلا نااذه

 | تلي اووف لذي طيخُرإمّضلا تقانلا  ناروقمشولشلا نم
 كارم ىمساهداوقكلا عضرالشل | | .٠ -مِقلامبآصا تابنلا عض ١
 | اهدي هقانلإةدرطوق نع شدد ٠ حايبعلا دّشاح أ صو ترومصّبصّرََص ظ

 فيارغتلاداجسرطاج صوم | ره عراه يشت شاد |
 طعؤكُشلا نمرشلا د عّيَولاق اللا | | -قليعلزماقلم اربع كمصؤم ١
  |[لمثن هنشكربناز هلاٌؤشها للا مرش -تتوصرت ألا ٌمصْرَمص

 -.حهأةرلا لع ' قصاب ايلاَعصو بدنا عصا

 2 1ع اكد معد < : ا
 مصل لم سصرن يعوض كلإ ذ ميشس

 ظ
 0 ىلا و ف ر مه يمل ىب كري

 تثتددعناددع .رصاط ىلا ةيريلا
 1 رم و و مه ص

 7 ثاةوظةرصلا ظ واقل 2|
 2 صا اوك هاو ىو ص مم سس م بف نوح فق”

 أقرَئَعا واه صو نذأب سفلاّعَص كبر مو ةنح هلو تو فرع ررد ا

 لصالا زوه عامتسالل بص أَضاٌوَس ضن اذا
 رترّصلا عاتتسا | ارمهرس د ع دنعام ىاٌّسِعنالغلابا

 نا ليف فقيأم دعب ليسلاز ملا راني دلو
 - متلحدنع ع حض ثم ناكل رطب | ١ :ءأهاوكّعلا ءرمصلاو ءيَذلا عدكولا ع 0 ترعرع : د 0



 نأسلاا وذ ١
 000 نحت 132 1. هج بيج اج جاك ع ع صفا ا ا ع مسمع جل جلا ا دع اميتتسم يحسم ادعم ع حس ع

 ام يدش ناظم ظ خم مرينا: ىلا ناش خلا
 غنوج نت نشخ نشر مح يس مت دج

 م ميلا نمو ججرلا فص نم ا و 0 '

 اةودرإلا ةدش# 5 نس داو كلا يلا | : مخلب شرح نيمو أبر لعل شبنرح

 يَ يعدو ضو نص يب دورمأع درباوظ ١ مسا ة نك 5 جو قبح وفا لاقي

 | قتملا ةديدش لف و ديلا قديش | هسه توص ةديدش قا ةنشخ

 الأكوع مجد ىلاعت ملوق ىف جاجزلا ١ قواك مق م زمعبب اهضعي دكحاخا
 ظ | و لاقدربلاةديدش ولاول 0 اولاقطاو ةدش اه روصفالاةطيرلا
 ١ ضاقت اقدار ءارنا اوف كيمكَض رص ظ قاهالزمق يجوب" وبا شيل م رج د7 رس رجب

 اهناكم نمتهفراذأ ثّلقاو خلل | 7 شيفا اوسخ نا

 مود تاذكوري ككل بل ةيف سيو ٠ م6100 نقلا يدق كيددلا تقنوحا
 تحمس ذا لَو هذ ضد ًايهيش اا لحرلا كب كد فدع تدر

 ارد تمل ا نا تمد نلف نعم | قيصاد !لامرلا تقضنرحا او أب

 ظ داه تس رصرتصو صْنَص لق تلق ظ .ققرح تف لصاالا ادن ميرحهضعحب

 ةرفطا لمد د ام جاحلا لوق نم ١ ظ رافلاب ناتيشلا ى حا تل لبا لش ىج

 ظ عضوي عابرلابهععاضما داتا نم | - عنز حار اص مخ افيد
 لعن لانا قصلا ريكس راعشالل | أ

 ف مرا ا رشا (نمص)

 قدير 2 مؤعقالطاو تنوصو ظ نع عمي اننا نار اّروص لحي لصاردصم
0 

 تدفع يرام مزاك ة دوربلا نوكل 1 حو دربلا دي دش مر يويه
 1 ١ و احل مسخ دلل يصب مصصتلا» مس مع جوومج دو عجم يعط مج جب م ل ل مم معن مس مس بج ل سم كا 1 د ا

 مص تلق وكس يغرت ريض | توص ظ ا

 ظ
 ظ



 دي تاسالامقف

 أ نبا لاق ميعاغا لل صالكيشن حدا 0 0-0 1 ١
 ا دعمجإ صالات تل تحلالاو ريشالا ظ

 ما زتحا نمل حا - عم دحورش رح نم وخأم ىرفرم صم
 | طالال اك كرش ارض أ مزاذلبو؛ ,توص سالو شرف
 ريلع قى لط ١ عادخغأبت وكي ثيحوؤ غانا كي 0

 نا تداولا ذاق الكبش املاح | ١ناضالا دورغا كيما
 .ارلتاقف يلعاهلخدت | |ىغااذإ لكان 0 وحولا
 راد مةيدرضد الش ا ظ - شرحو شرف
 ] سطل تس ١ يغب |ىرغاودضا مهيبتشكرح
 هعبلا كيبرضلا للا شارل اهقو 0 -هسفا كلوطنمت
 نملعل موال عشرل تبسالذ ءارجي | ١ ع2 كشر خا وكن شي ٌبْضلاْشَرَع
 -اح اطال دبا شرخلا ةأصعب عقعفذ هزجافق قديح
 اهبراغ ث كحارمعلأتريحيلار شرح | | ولا عجساذاف رك اهرط غدا ةيلع

 - نرخ نمل ول ىشس ظ ءاوق ءيلع لخزت نا هيرت تبا دمّبح

 مشروب برج تسرح | | ؟يضوالتاقمو جت ٌءيلجر ةع لحزب.
 5 0 | | ذخاذؤدابىالخرلا رهان ينج
 | روس ضبقلا لش ىايلع سف مبناب
 س ناعم اذ ١ |هنمم تلفي ىا. صيفي نار سيرلخ

 تطؤتاواو دنعرموقلاقتشا | ة2ناوهو هدبص هبعضلا شرح نيقو

 | نعم بضل لاش اروح نهبسك عج ١ [سحااذاف ميش حبس يضوهى هذاا
 عدا يطصأ اهين يلا جررخافان ابحث ميسحّتبضلا
 ادب 1 رع حسم حجم حج سا جح



 ةياكح ٌةَرَظ راو عملا نوداهصخا | هزاع تطقض ابفوطقبارغوم
 3 كره او بوكا دزهلا تاوص١| | كاطالذدعقوامخت روفر تاكافأ .

 :لاحاوصارضعب دب كح رز قلاو | 02 كلاوةمّركلا نضع حصا لاذ
 ةيددملا فه برا دنع ننس ةاور عرس اش دحاو مك نابضق

 هنعهره نولوقي اون اك >وبحملاضيمم.| | لاق شلاق درق انعلا كيوطقلاو نيغلاب
 :ةالعالودوبعملابناعتسااولآصآاما | 2 -راطاكو مقوم عفن
 ظ 5 كهل طذ ةياووهد رو ملا لكااذا دمك

 2«صسرف» ا دوعن ارح ظورجركلا نم
 شره وص كره نم بد رقد صم ةَقانلل لاقي ىبيكسلا نبأ :قالعلا

 -بالكلا | | يضر ارضنلا لاذ رض رض عطا
 هسا هداج نام نضره الجر | | ريكا زملا ابحر اكلت قلل ةقانلا
 لاقي رتشراماك اهون ثالكلا 2 | ةرييغلاقو محارم عيجباو ضتالخ |
 ضاررفالا»ثلرهلا تبالكال نيبٌسواه | | نضاضيامَسِد لاو ةَفَش واخ
 0 به زلا وا معلا تايعلاكوسا
 زك وه الملابس وأ ارا - ب لعالكنبإ
 بيكو قبر قلاو ضجب دعاوضعب -رقلخءاسا خادمه
 طالتخاكرشراهقلاو ٍسإِحو شر | لاقي و نغسلا نم برضه زلط ا

 لاقو نانعلارشرامضسرف#ديبعولا | | ثاييشس رهو نار كرما ره نيزوناكلل
 با طيشلا هن علا شر اى عم - ناولمو

 شرات اهفاكزانحلا هفيفخ سرا ١ |لاقفواملا ,كاهاعد مضار
 عصو#ةركو شرا داش مع ىمسدقو تهل اب مره بوقحي ىلاقو َضْرَهأش



 | إل نآسللامقت

 دامو انه تره دقوامضولطب | | كانكورترشلب فكل اًءهبلك ديس نإ
 مهو تدر تح قا طتسا ا ومويس -هباشاشكاذلبئنلا

 | لك قريه ءنطر نم قلطا را ووه -4ب سحااس ٌةَءمدَم

 سه ثياحالكى ع ءارملا نمزدب كال هو ىف م ىاٌؤ صاد

 تكا ذات رم ىف دل يذلا ٌتَرَهْرَه
 باتكزم.تلقن ىرغاوه ىهوجل لاق
 بكد عابر غنم بارت كبلكباقناعالا

 ءفبنحإلا نع نتتوص البر سوقلا
 جاو كيسي امهم رونسلا 2
 ثدالاوأ# د قو د قلتم كره

 -ءاملأب ةّمِح

 | مه هلونلاوطمجلاو ُّقرْبْلاَعَه
 داغظاكداصخَىَنقَتَّتو مسي دتشا
 - ميأيناو ِضا

 ذؤيب نم انج كرعيكم لغم اف وف
 ركب ىا يرفق نم رعي ام ةانعم لبق
 -يشزشأت نسح اوهو رمي 200

 نيبمرولإزثم لب الأ ناي 5 ا

 نسالك يسرا شفا لمترخعلاو هلا

 ةووماكاو ْقاسكلا ناك ءاد يا نم

 قالطتساوهور اطالب الا ءاو دا نم

 رهو ميمت دادلا هي وج سب

 قالطنساّ مم تح نطب قاطتس اذا
 توص هل معشر لصالوه 7

 لباكأءاو دا نم عاد لع قاطارش

 ْ 3 سلا 7

 اها وديس تالاق ناي ناد

 اىرسدا”كبرقعلا د دوسجنملا
 -ةقالعلا

 0 دارنا هلا و وه دوه او ثثطا

 ىءاذا5لاوهو نيإللا وءاملازمرثكلا د

 ل رجمي اح وهو و ره هلدحمس هلد

 ند اذا نيللاو ءاملا,ريثكلاروُهر ١

 هلت عمس هلاكوة همه تحمس
0 

 02 9 وها وُرَو موور

 0 ا
 تكرقو ةنفجءلع كد زم تلعا لاق

 بحرمم



 رف ومع

 نئقيبيغتلا نور قدما كلكم
 اح مخ هاف صالكلا نورثكي نبإ #
 حلا نع

 لكقي ءاملا ةربزغنيع ةريزجلا ةيحانب
 ديف دارو لاه
 ا

 5 شوق لجرلا تر دقو ديدرتو
71 0 
 سارا ل مهم

 هلي و دي نم عْشلاَرَص
 ا

 عسب ةذاوض'كاو دماغي مو
 5 :زانع قيرزلا دييسراطلاب

 ناوداؤدعَو 3 :ةالعلا ىرداالكاوث) 21
 اة ند ىا كش د لشص ريحت +

 (4فر
 | نحال

 رملا ق ىفرهد ءش رض كيلوا ر نرش
 قالطاؤست نم جهاركلا دع قالطاو

 ا دا ا ا ل

 كبي ا

2 

 ١١ | عيكاذا بلكلا نالابيلع ةرغثلا

 | طيلخت مالكا ةلكالا ةرتك قا

 نانللا قت

010 

 د كارب واَّمَه ريكو كري نتن نع
 عع ١ لل ذكو تيك راك لملكلا ناك

 يع هراكلا

 5 نه أو مٌْطَأ كتهركواكتْرَرَه |
 س سسكلاو يضلاب

 دهر حو دجا يلزعالا نالاق
 ريل واكدوجا :يفاركىا ةَوئرهو

 هل د ةهاع : ره كل وق نم مسالا

 - ُتهرك

 ى اري برحلاو ساكنا نالخ ّنَه
 هي اكاد دأب 1

 رهو 0
 00 بكا

6 
 فيسك 6 1 7

 توصوا جارت را



 | 0 تاسللا4هفذ

 .ارمملا ثا نكو دارس هزت تدم لقوأ ' قف ازا مها

 يدك نيعوءارلا ريدك نك لش امس ا يحانو اةطارصعلاب هر رند بضلاو مها خرا

 حمل عاق 11 َيرطت لصا يطع ١2 ةيباصعو احب

 ةعساوو هت نعطو ور اند اهدذ لقنمْثبرثضلامجيلع عرفك 5 برشلا
 'هيبغتلا دعر دل رفك وك : ؟ليقو | |هلصا ةرارّئبلا اصعناو بوخلا كل
 مامر 8 د ايمو نوعا أن. ىكك ثيح برضلا ةرد رجا صعلا |
 مركزا دتوطقلا عسا ا ةكرطمو دابا محلاة لال تن ةظعا

 - ٌةواَرُغا يبرم ْ 0 قزابن ولع هذيلا
 اليلحالا ةعساو سو 0 وايوَك ةاش حو رش 4-0 3 رابزأبلار 00 ظ

 اق تلال 0 هلق 0

 اشو دو عشا

 1 مسيح حمصصب

 -ىدزمل لارا ٌليحرلا ونمت
 دن اذن تيم سذ دزب هرادي نم بدر اةيب)يعل زب اوك اذن ويف تك دن 0

 عادة ليلحا و و ةاوُشو وو -ءاضالاوقزفنل ذا انعمةينل ب علاش
 روش 2

 ذا 0 ل عواقب روس لباؤا خي د و
 مولا ذكق لشتمك ع د لجو |

| ْ 
 ان

 ا ونس خدالاو 917 #1 رم رع و ياس ع

 دياوع حايصلا اًمهدا اوائل 1 مويس

8 
 ديدرتلاد وكل امالكلا فرخ كلاو| (قلط قطا مترت 2 نو تئاروتو ءاماناروغ

 لجو لوشن طبل "ىف رانكالا لكالا كو | سم ىصلا كلذ نال ذك دعا

 م 6 3 دوم قمار ندرك ظ ظ - نننح - قرع خلاف

 هاذ 2 5 هه 2ث 100 1

 قسري فالس رب رفح دان معو ةَداَرَكو -



08 

 فايعلا نع اهالي ىداتانبلا
 هانز كيرلا لادم ار ”نيمو

 ةدسفب لأم سن نمي ىذا ةرانينلجد

 لا يةاقذاولأملا داض اًرْئِنَبتلاَو
 عيطتسلالى اللا سانلا نمرثٍنَبلا
 5-3 مس كاسمي نا

 رمد .ءرم رع و 1 م

 ارتديوزو نيومل امر نكي . 21 يب لحد

 دن علاو ]س متكياكددإ سلع نه

 - بصور وبصل ثم

 230 نيبمالملاَكْرنَب لاقي
 / ءةودنم ةاىاموبع اون 5

 ا زعم اعطلا كامو

 لزئإا نكما توابل ليثكماءطلاّقدو
 نموه لري ىاكر نيم اعط وشد
 دنبتلا لادا اضاف عمر ْئِوُمَتلا

 | هللا نول نول ماشوف صال غتملا
 يول ار طرا لان م عرزلان م جراخما|

 5 ذه ءتنرجول ىاالج طن دجولا: الف
 : !قالعلاوردا ””جر ةفبنح ىلا نع

 لاديلاب ةشاربعلا 2 سدي

 - لق رك ىنحم.

 ناآسللاقف

 فنى اب ياللا

 رش لش - عازم حز و - تدش - قرف - درع

 قزم[ لقاؤد عاطس -

 حرا
 مثدلياود لشرب نمور صم

 ا

 - ائييع نيلانلا ٌكحااولدب

 رقديإر
 حزبا نمزصاح ىرفةررعم

2 

 اتدوالصا أما نب نم بيب ,قردمعم
 قات دنع عحبل توص م يث لصالو
 مس أيام كلف نمش عشنورربلا
 -مييداعدوا

 «دسز: ال اة قيغةلقبلاَز ٌزِسَرْرَبلا
8 

 ت ابنلاذ مس جار ٌرِكاَو دريل

 طظاؤلارؤبلا - ةرَوبارزَبَرُرنو

 واير ذبلا ةدالع دالوالاز زبلاو
 طانخل ابرتةالعل لرد !ركنورهاظ

00 



 بضل اوٌّنلا يلع 5 ستدرتقانلا لوح

 لدعوهو تركب نصم )نبا مقزنو كدترصوكسملا دعابت نمر اكنالاو

 وّنَّبلا ترب ثلا تزتن كلوق - ريل وضلعم ا نم
 تعمد ا (ةٌدْيِوْب :ء ثلا كقيرفتة دل
 ا جرخاُو نبتون ض داك دونب ير 3رسدو ةايا

 ربظيناوه عمم اللا ة دهر نب 1: ظ
 ظ 0 اا

 اًمُدَباهَدَدَب | |دنعممي ائاراوصوكجي ل صاردمم
 4 . 6 0 مرسلا دنع ةردبو عرتنور هياط ظ

 - َءّوَس سنبل | | هقرفنو ةلبلا ثي ميتاعم نمياصالا
 اقل هللارذيو مقرف انْ ْيْلاَوْنَص | | هل مهنيج ضرالاف عرزلا دع
 لادوات نب | | نم جي أم ل وا لع قاط اريث توص
 .رخن جك اكان ِنَبَرَرَُس و دّدِب | | تكل دىلامراكتابنلاو لقبلاو مرزلا
 لبو نع 5ةبو كانكرلبإ | | ميفن اك إن الكدع ورانبل لها لؤي
 عورلاوجتلار بلا نمل بق و كلذ نم -لامللاهيرفت.
 -قبملا لل عجار عيزلازم جزجي ام لوا ٌرْنِملاَو َرّيَبلا

 | احل ابل عزا لا | |مماداممىسا لازي””تابنلاو لقبلاو
 يق ؤنو اذهل جهطكر يفرج ىلا م دمل بمر نءاموهزيق خيتقرو دع
 راف مقفئاوكدضاءلامدّنَب | (تابللا عيد زبلا ليقو ةغادزلاو عرزلل
 يذوب دففمت ةدضاو تن فاملكو  [ويناوهزضو مخ ضرالكنم علطاخا

 اقم <“ همم. 5
 501نّيوءارلا ةددشص“# سان ذب عجباو هوجو فرعتو ا نولب



 .. . ضير | 17 :20::كبيبفي

 ظ االله نسر طمانباصا لاقي

 ةفختَداك لصاواهيغدزو لع | |ىطمنمل قبلا نكي امحاوريطما

 فنا نعراكال جدنا كلازالاو
ٍ 

 53 هو 5-5 و .٠ ٠ 4 3 05 َه ْإ

 الكوتا نلاو قولا معم ضد ظ فهد فرب شيع ترارصوا عاعثنلا |

 1 - ةذخانلا ثق دولا
 ا < ا ل ا
 !ضرالا تّدّدو ةراداز ند يد

 رطمق عجاسلا لوقت م داس 2 تبنلا
  _- 5و 3 - .٠

 ىضعللصا جر قياكو لقب مدي جاتو
 أه اررعالا نبا تييحضلإطللا درثلاب

 تأسللا يد ح8

 ١

 ع

 ظ
 هس تيطغ لإ وك زمو ا

 جارقو ريع هيت ك3 نق
 2 هيزواك اذ ةدوزلضلا مففخراالا

 3 راد يكاَّبضغ ضرعا ىاك اد: نالف 0 5 رس 11 0 ٠

- 

 ل

 دهاس :ئيطعغا بيب ىرب نبا لاق :قانلا

 تفطعااذا ايفئاب هقانلا يدا داع
 لا 0 يي

 ة-د٠نم منيا ثازذ م ظو ملط

 ٌتيبلاوأيشابكرانوهو | | لقبلا حفيالو كلا يضو ردك |
 ار ملا تيا لك 2 . ظ الفلا كدب 7 وبا عادلا ا نم

 جامو كنتُ خس كاذب أه عدن نموه ضلال( م علطاذا
 لا حيمو ناقريزلارب وع كل دلاق | | لقبلا جوخ مع قلطا تعاط رسما

 ذه هجلوقي ىارتاك(ى الن بساّنث | !باشا ذا نيل جلاس لاقيوت ابييشا
 هاذ ىالو ساس َكْدَععَرْ بيشللا قبرب نما دهرسار عدقم

 عرب ان نمر زاكْن كك زلم

 8 مووبل كنا يغ ثا 2لقدقو ظ
 : 2 . 5 ع | "4 0 0 م د ١ أ وك 00

 | يشدمو تر( لصا نوكي ناوهو أ 2 ماّوفلاّنأ الع اهنذو

 يا < رج هذ ١ 2 2 َ م ترق |

 مارت قلامغو تانَم ة ا طاوذش داموا تش الاذاذةرنص
 0 : 4 ىلإ - 6 3 2 ِ مهل 2 ما
 هبرع ضن أربح ى ديالو اهغناب عدل مدار دقانلا تاكل ءاكرفلا

 هه« ؟ ب عمخ ته 0 057 ب 1 2 2 كغم. |
 انوام مث ىشجيرا وع اد م وملاو اوم هو أهقلخ ءاسىا اذاددو ظ
5200 



 0 ناسللامقذف

 راذوالكنعامج ىازبقو جاموجو | | تا جرخامثنا ناره اير رهونرظ نم
 ناتي ةؤأمو ةذنرق ميسا ثءْرد ىلع م هروهت ا نيح ساد ٍقلاكم دايلص نم

 آعفهتتلا )؟لملا بدم ءاقسلاغ | ةروعتلب لب ولأ ركب يب تسلا مرسففا

 5 ريس نبيها دبع ظ هوس اردصا ناي وخلارضعي لاقو كاذب

 يطشود ةكاضام وبياك ١ (لدبارتكهعيعضنلا نكوأا يت د
 شي 5 رق يصل لح 9 دو ند تدراصغ ري قيال زل اوم

 انعدام ةيزغدن رجا يصلاالج ىورب» ظ سرد تراصفوأيلا قواولا مغ داش

 7 ءالع ديردتيب دديب ىم غال ذكو ؤلالت أ | اولاق امك كيلو تالة نمل وق لأ
 ١ يي هرج ود

87 

 .٠ تبول هج 0 امتلاوهوبسلا نمل صالو صبي
 ران دع 2 د ىشلالوطو ! |لاقدتل د

 31 هن فلازم مارك ذاممعاماأ | هل لقِك ادل اع قع التامه تناكام

 . اك هقإشاو هؤلالت كيعبْمَعَتمدُك مسا ةيرنلا افيسعالو دير لفقتال

 قر هلا بكوكلا كلوا اددلكككوسم ًاهلصا+ؤغن اكد نم ناسنالازسن عش

 سقاس الوقي تيبلانعم ىرهزالل اق 0 وبث ذح ركل زيمطا

 ار ِداَددمصص نم جرح اموبلاةرش 15م نم اهلصا ليقو ةونمص"

 لاقي هدويسُو ندرك جوإلقو 0 دال قره عك لاحت دنا ناك
 لانك ذكر فيس ىَُذ تاباأو هجم هو هع

 2-2 ودور د
 نار ورم ك[ش نان نسم إد اولمارح الدبر ٌقلاب اجر طيدح نمو

 "ع هتديطشحلط | | اهقاتعا كيقايرااورتتواهقنرا
 ”ةاللعاغؤوضطقساملوابقوشو | | لو ق؟رالكت رو ءانلاباد#تع ا
 تقرضامت اك تبنلا قبلا كا نكت و | | نص ايقانعا تدل 5 الشم شالقلا



 اشي

 يووم
 لاق 3 بع 7

 اهتزمتبح نزو أ بةمتثام نا بلع
 ةَنَدلا ل قو ةئام نم ءزجاف 4

 عاشو ناد اهي داربو تزو أه سيل
 لجرلاهنم و ذذانلا ثءلخا دلارسملا |

 نابجشيدحأ و سد باب ضكواٌّنّد

 لزييقسا نيش نينحم وي تيرم طم
 لثم يدذرضرالا لع عقوط ءامسلا نم

 لما ولا نيكشملا هلئاصنغ ورنا

 ثيدح 36 عّداوتدحا ٍديغصلإ حال

 ملس ةيلع ٌشااصمنلاناسابعنبا

 مالا هدرصلاو :لمغلاورجريخل زنق نعمت

 نمهلاتذ نعم اما برع !مفارب لاق

 .قيطلا]ةاغبو سانلا نب دوال فعال

 ءانلاوذ اني امم سانل الع لريال لاو

 2لممل اف مازبق ليغو بخل جيطلا نهب
 ضب هفارضعتال هل مل للة ضعاذا

 اثدلا هّقذ

 نىك 000201 هدو

 لتع ةّعْقل !ادضعاذارل ليثثذلا

 ضهرلغلا لاق اهلتقاف كنّا اذالآق
 تابضادوراربل ل3 نوكتحث اوه[ ىلا
 حولا هاريسانلاءذاتي ىلا ةذهو

 |خاغتناو اقرت ارم لغلاراغص يعم
 اّميا تاثد تار قلاو ع ٌداهشنياك | |مهعتت

 -اشراشنناك
 للا امج فاضدالاخ قاخلاهنلا سك

 ءنلاوثل لات نود لو ككلوُف
 قف مسايك ناكوراغصلإ ملا

 وم فمال نبل ذا كسل مثكا لاذلا
 سعد داق علما ودل وإلا

 : ريد طرود
 وم تدل و لجرلا

 ماضل دك يع دز عل الد ردت

 ف رملا كلوت ءقلا مجالا ضب

 فلا خرب ل فارس لاو رتِكيولا

 .هيربلاو نيل نززم مت برعلا نعمؤيغ
 ف 0 اهدا لسد نمر 55لاو

 1ع رولا ىلا نس اوبا لاو
 مدار: نم كير ذخاذخاورلوق نعم خت



 تاسللادفف

 هاشم ف لآعتساوهو دردت لل

 حمس أم ندع ةكرخلا نمنجعلاب

 مسا اراك ناوؤ رد سيلا وم ن الكب

 -اًمودعم

 :ءامضال خرارجطلا انتا ادع لدت

 ملا نم نببللا ج رخو عاعشللاد ذو

 ةاضيوولالنل وعم رنلاذانه دعو

 -ينايسسلا رد تادجوامز جنم

 (رردر
 صخور ل اددع حمل اتوص كير دصم
 -عياصالانف طاب نخالادعلر نل كب

 هعباصافإطان عنخ هد نيَيْفلاَند

 وثني فلا عدو يشلا لع عرتنرث

 ثيدحأ دكْنباذاَتدو ُدَدَبا ذا

 ىذا حا ٌقرقردع هللاضرر ع
 موتر لعالذ لقلا ف قيقدلا

 رغلا ةازخاوهو ثردك نسمر خلا
 ملا 55 عنك كعباصافإطأب
 ثعا ٌدَّرد ددوماعلل ملا عاجلا |

 همس مساس ممسسسسسا ممم مل

8 

 نمور تقذ اسك كسك اهقلاد ملاو
 رد هانت روز نلاو ةَيضِرَّيلا

 عع شل ادب «تسرصح) ةزاعتسا| دقو سدا دع حجب

 هس لاق موج ابملأ بغت ضرعل
 هيك مرد 7 53 بلقلا ٍدْفَقَم 2

 وفلان اَذ ميلود كه
 نانا منصر يغم نوكياما اتشرل

 أ العلا نالموللا نمل نوكي

 -ىرتش ناايقح ناك

 رثاأمر ءاكدلو او تدرك اصر ورمل

 همر نلاد رو نما تلا نم

 نمتاتق ةيضِدّدلاَو بيل! مق نم

 لنملا كليزمممي ءءاهي ىذلا بيطلابصق

 ٌتيِدْظ شا اعديدح 35 ب أ غشلامبشي

 همارحال لسلع هثاءص هننال وسد

 عوبيطلا نم عونوه لاق ٍةَرْبِدَدِي
 دعزدب ع علا ثيدح قو طالخاإ نم

 تاتذف ف لبق يمول دما رسم

 ىضيالازبالا3 ٍقيغو باقل ناك اًيصق

 - ىجوم كيباتكق ءاجاذكه

 نيعلا كو َنِّيام خفلاب وشما
 77  مسساسم ل اسس اص. دعس



 ناآسللامقف م

 ة؟ي(ديدشلا ىلا ءارمسلا ىف يتلا

 برعلادنعيَذلا بكوكلاءارقلا لاق
 يكاوكلإ دحاوه1قور نقملا يلع ااوخإ

 حلل اج هلاغيدح فو ةرايسا سنجل
 ٠ 4و يشبك ك أىفاكمينيعا

 ناامامقلشاو هولآلَت نيس ُىِلُد
 هئاقن ةتافصد سانا روسنم نوكي

 | -ىرةللكوكلاداه يشم ن وكي اا ماوأ

 لقهلاقي نقود ديهف ةيطلاَدْسَد |

 | ملمع غو هتجرديزعو! قي طلادّد

 | 33 بىرا 5لاقيو ودصق ل بعو ١

 | ليرد اتنباقنا ذا ارقانعجىا كاد
 درصقإلعوارقفلاب دحاو رك لعاهه

 ضار قه وأي جرلاذ عدو ٍدحنو
 كييتلاقيد تتلابكو 25 ١نحىا

 | م هسااردب ميبثتوه كنلأبق ىا
 ظ --5--
 | اهناكؤت ل ط دارا ىرعملا تلحس

 .”يمالأز ذل نيل تاذ نوككنا تدار

 يكاد غلا دارا ذاىزعلا لاقي
 ظ تلبوتساذق ناضللواّراَد ٌقيسا
 يصح جب ل مح عمم جمع سمع مع 2 امس رج رابصخسس - مس 22 مح. حسم اضم معاحاسم ١ وحل بي ديب صحم ومجمع جم ميج سبي حس ل

 يلوي نسا اضيالأقيوالأبيتسا
 :يجلاللا ذل أي لتحمل نم دارس

 ىادز كنعرلا عفد قسفنلا ثول :
 قالطازموهول ايعللا عامح سفن نبع |

 -لقاادع ءزج ١
 ذا ءألا توصي اكحةرسكَدَدلا |
 زود ةلاوتي د دانا قطب كل عق دنا ظ

 5 ئام شح لاطسو ع عضوم ظ

 لاب >نيفسلا ماس داكتالا
 -ىرهوجلاوو دمنا غل وعق وف
 فى اغورو ةيىذلا ءاملار و ددّدلا
 (ةسالتبنه ل خز ثلاو اق خلا مم ظ

 دعيوأنقابن لبق اهتبنمليقوةماعا
 نما هزمداغم ىضلبقو اهطوقس ظ
 انعزيقملاوا عومسا قمل وصلا ٠

 ةيثاو ةثيير لا 2. ىبصلا غضم
 لتمةرثل تناك ناو مضل وتقلا |

 جرجرتو نهزم ا م ْرَنَت دعضبلا
 ترتر 5رلست لص اق يهنتو ىغ ٠

 ظ ة ملال قبو اذيفن نيت اتلا ص لحا ظ
 ماه شب اذان نيل (ةمطظكمن ماذا

0 05-0----0--7 



 0 ناسللامفف

 دس 00 لا ا 7 سود 1 ٍ

 الآف ىرذيكوك باطلا نا نع ظ هبل زغنوذلال نغملا واعد ْ

 ماو نماقشخت | امه نوكيا ناشف | ظ - كجوصلاجرلا

 اناواض ا ةرحضملا لع هلع نوكيذ 226 | ادرج اَمودوا داس مرسلا سد 1

 او سايق يخدع ىذلابوضلانم | | مث كيلا هيلامامجبا رفظ ءلعمرسلا
 نال م دقن ذلا عيفضلادع نوكيأل ام قمم ةداداا

 ةاكحامثال ممالك نري المعف ظ مو نوكياكو لاق ةفينعوبا ظ

1 
 ا
 دج |

8 
 توكيل الاتتبضلا لعف ف 20 : بوب بخ

 ظ

 ٌْ داق ديكس مدفوق نمهيزوبلا | نسحو م دوعز انتكا نمالا منينحالو
 لاق قدك اف اكله ستل :نلاق م | 1 - نعدصم يتلا و مةماقتسا

 ةزمه ريب وأرق نم ند قطو ةيبرع انك برذي كلعكلاب ةراذلا

 هنسحو رافص ةقةلال بف ظ و ٌةَدّيْلا بي نوقلا#و ةذ ورعم
 هلاك اهي د تق طابو | قسد درس برعضي تلا ناطلسلا
 9 هيض ] ةلوقينم بعلانمد سو جم هاك يناطبلا

 كوخ و قرح اولاتامكد لا كما نيالا ةددب لوتغملا قت سل طال

 قفا ردو قو وزب 526 ٠ ةيددرج لاق ةميظعا اًولؤللاٌةّكّنلا
 -بكاوكلا عنو «كذمرقت دقد ٠ سد -5 تيَمُسْؤلْؤللا نمدظع موه

 بكوكلزرتاركث يدل خت دا د 0 هاهضأس وأبي كوت دادتسالا
1 



 د

 قوتللو لل كارلوس عد قاسلل
 ىاق وسلا ٍتَّمدو قافنىا ٌةَّدِد
 قرثكلا تاكقز ثلا مسالا اوعاتم قفن

 و قوسلا ث قافن انفلخي عاتملاذ
 ل عاكانبالشلا نالت

 اهو دز رصتلا اكوَبنَيَساَداِر

 أم دن ضنا تلا قو
 رايرتسا نا لوقت برعلا نالكل ذو
 اننوتمدبت5 ثلصالا وعمر سمشلا
 نيالا قرعلا زنكمبتس ق نع تلأس

 - هلجلا نماقرعلا ناليسوضفي ثيحو
 ةبداراسيلاو هنوضخل اجب اهيل ىلا
 -بلعت لشن ا ملوث نال

 ذهانل اباههبش برح هذهلاقذ هىسف

 -انهُمَداهُي سدو
 مزيالف انك( نالتعتلا تانلاٌّود
 جاسو ءاضا اذا جيلسلا عدو ةرثكط

 -هزولزنكرال تركو م
 ليغ ذا سكو عمج اذا فلا

3032 

 س لا لقينا ليغ اغا ع دالك

 اقل قو اهعفريف ُقَرحَب نيح 5 دي
 ادعّةعِدَواّمد سي سلا سد

 ك١ رت مد لعمموا الي دشاو دع

 - ئش هينثشبال
 نال رتقم قا :تكم د كرم ف
 لصالوري درلا دعم قي قال رمتكملا
 ةمةليدشلا عل لس غلا ىف
 ليلا عف نمارس كامبع دتسإوف

 ءاهنم عيرسل اليخ صرت للا لبق
 باودلا عيجنم عل ساوهلبّقو

 ليعاق_ٌدارع دالة ديبعوبالاق
 ببخأف اهعضيو ادب عقريذ قلغل نا
 وظلا يلص :يالق ىلا ثيدح فق
 عيرسلا رنا ارب كارا تبكرو
 لصاو للا, نكملاماودلا نمودعلا
 - ناللا بعلا مالك كد ّنلا

 ءىض و سح اذاٌث نك جرلامجو غد
 ”ءنلادءاضاورمتكارن اك :لحلا دعب
 نمتجأحيخ قف قع كيهني ىذلا
 .دذرتلا ة زنك نمو !ليزتملا توصلا



 ناسللا مّقف

 22 4 .٠ . 4 8 هم

 217 5 حرض كاذكو رو سد محض
 .٠ .٠ 0 و

 اكل ثمالا يدوم دو سد لباو
8 

 -راقكو

 اهم 5 بلط رولات دس ا
 ويم ديب رضلاو ست نادال رت رس و 5
 امور ثنين يللاب ءرضلا سدو نيللا |
 ىنعي ميو لحو نيملسللازيوقل ترد

 كاورل اًيع 5 نأ و مها خدم ميف

 و _َس 0
 ورتوعى ورثك ذاٌس لي جاع د

 نيحل علا ىدو ارنا نعمت ىضذد
 روقلاوٌس حارهطمتيصو ق لاقفرحهشعب

 مهتيف كا ذب دارا ثيبللا لاق نيملسملا
 لإ د حىقللا ل راعتس ان مهجإخد
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 طقسا داوم حور تحارتسالاربرسلا -قندغاومك نات وص را

 ناسف اشور صاعط ىف محال لجلار وخد اوأ دم وملا دنع لاقي

 ادضالا طعم روت لل عتسا سالو | اريذلاق فن دي لعمل حر

 اعتساونولاوجل عومسا توصلا نم | ١ -انتون ور ره لاقيو ١ امد
 3 ملاذ ةزنكلا نموُيَندلا عمر وذي ١ | م مرت ون نشوب كرما |

 ظ توارقرا لا نهعلا نمققشم براشملاو ةتومعل لاقيدا ركزي ركب 9

تح تسأل رنرسلا دع عوقولا| | ةرهلادقتشا طيطغلاود ترض او رع
 امد 

 -ناكهجو ىأب ظ ظ ِ ره ليخي ىذلا هوب

 ير ظ - يضقلا فرثلا عرس و

 -لبج نم ّرَخ اك |ليخموثوبزعتلا فن وع دوع كال

 جاتوه ريع ويوم تان دبوصتفري ناتو طيطلا كلذ
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 [كللاهقف 8

 سايرسلا شرغص ريطلايفصلا جارخاو ريخ ام نوكت ءّيبو + لاقت ور نول نم

 اكمل انه حابصلا حصا -غسا مدهش تيكا هسانلاو فاول

 -حايصلا دنع ةرغصلا | | داَعّصلاَو ناتنرداصلا هر اًعّصلاو

 : مسك ريس 20
 ررخع 39 رولا مقلايدِك ا

 واءاملا عمس وص كي لصاددصم كْوُص اوم مير ورىلا نمموق لبقو

 محل هنا را | | ىاليقةرولا يقول
 باقعلاو حرلاو ءاملا توصلي وقلا ذجطعر اقص نب هلا دبع

 اَرْسرْحُديو رج 6 ردانلا بسلا يخالا

 دير يَح شيلا لاق ٌءاَخوهْخَرَخرَخا | لملاواهسلا تابن نمِئاَرْغََّضلا

 >ةافع آضيدقومفيفخ باقعلا ٍرئاطُدَي 8 ظ

 رلعامجت و غلا فريقا ةعرم مورلا كوامليكؤمورلا قص

 الأ لاقيالف ءأملا ثاماو قَمَحَبَلا | |تالاراومس م كحدااكو :ديسن!لاق

 ةيراجملا ءاملا نيعُ# 3200 :ابعزياظي دح ف رمولا كإ نباومس

 قصوفهو أمت ارو ةراّخ أفق فصالات اش اًدَمْهَّتوا وزغا

 اني شي 0 لوالرهاي ناله ولا ىضيدريثالا نبا

 ءاملا مج اعلان بالاقو رفع ٌةصيِع نب م ور وهو نوللا َمْعُصا ناك

 نيعوري رج ششا|ذا خي كلا: - ميشا نبق أوما نب

 ءارخضرالا أملا كو ةَراَوَحأ |صقرلاور ودلا ةينإبعلاةرفص

 كال ذكو طغ مم ون ىف لجلك هصرمس وينسغيلاق ام دع بيرق
 - ةركرملا ه ورمل او عدلا

 ا ا



 ناآسلامّقف

 رض ور ل لوا تبني هابن دي 2 ب ٌشصلا

 ةفينحوالاق دويشلا قروب و ضرلالا
 اذاٌهكُصت يششأملا نال.ةيرغص تدهس
 أاهبناغم ىزنوروفلا مرتضي ام تعد
 ةدسربإ] قاف قصاهربوداوأهزذ أشمو

 اذ عما ذهدحاملو
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 تسمى 0

 "كنون
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 املاقفروادجا رقص نا كاذو: عاتملا فا | افاتسلا قراج ظيغم قاوم
 ىره وجا لح اعف صانم سانلا ْضْيَص ىارفِص اره ءادر ناككنطبلا ةءاض

 ميما من مرش 0 ىشءادرلاو [تطدروعض ةدنل لآخ
 ل ىقو ريفا ءال سالك يفرم مح ١ 00 مقيفنطمالا
 م ٍبرعلا لوقت عالخا تيملاَوقصآ |

 ثيردحلودد ىذلاض ديبعو! لاق | | كل ةررفصأ الوءانا تا تيغصاام

 ليبعواللاوو نطبلا باو درفص ن١ | | ذخامل لوقي ة دز عملا ةلدهوٌءاَنِخ
 قّصلا نعول أس سنوي تعم .>لايوبكم داءأن !قسبن كلامو كيبإ

 بيصت نطبلاف نوككديجوفلاقف | | الاخ دل ءانف قرين بق عب لمت
 نم ىرعا فشلا سأنلاو ةيشسأملا ا

 !بافريبموبالاةبرعلادنع برجل | | - كانه نر
 ى دعت انف املسو يلع ملا اجلا تبرغص دحاولا ءإقفلا تيرافصلا

 :اضاللعدتشت ا غالاقي ةلآق | تاق
 م ةديبع وبا لاقو عااذا ميدوت ظ يضم ءلخاذاق دال اءاَرْثَّصل
 2 لنا اًنضيأ ييصنافا لاقي ٌَمصالمل وك معنتللاةد عكادجب ىذل لمرتنلا عَ

 قلع تزولعفداونام ىذللكشلامب أ |' ن ورأت ونام منال فص هسا

 ' يرتفو مصيللا مج ,زجأ رهو ميضعن لاقو عض أوم لان ثيرشماعطلا

 هلطباقإ ا متلاوهأ ٌ,فص نولعجيو | اذا هله ا نم كمر اكص كال ذب ىس
 لورلكضثلامرفجولاو ىهزال(ناق | | ومهكلاق نا ةيور نعى وو اذرفاس
 نال صن طبل ا ضحت ىلا جرمللبقو | | هيف نوزغياون اكمهن الع صرممشللا
 7 -نأسالاعاجا ذاع ةلعفت ظ نما صا وقل نم نوكرتيق لن ابقلا

 0 اتت 08 تتنك لا تلت اقنا تا تانك تاتا ةاتاتتتلا كئاا ذك كاد هدتاتااان تاتا داادتناد# هادا نا اا
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 ةةصلإو قوم لا زعج ضال ب قّصلا عناصر دريل 3

 دددعسز اكل صاتسملاهكَنشلايق | | لالالا رعايا ١
 | ن دالأ نم ارِفّص هج امص نال ذب كولاوركذملاو دحاولا !و مينا كالذكو
 رتل ةرْعَصلا تيدر ناو اولخىا | | هيف عشا قافصاءان ااول اق و ءاوس
 ( تم اهوا تل دز ارقا نبق شكت فص ةاوراشعامرتاولاّة اك

 :لوروغاه وغسل إف ىبتقلا لاقد ءانالكَ فص نق و ل دع ةون كالوقك
 ' تلخاهتاك فال ة فص ةصماطليقو | | نيللازمييطظولاو بزلاورماعطلا نم
 نم رموه كاوت نمرعل اج صللانم | ١ الخ ى اان َيهْنصوا كصرْفصَي ٠
 7 | الا خش 01 دج دج سك رس اس بيزقاف وسوف

 ةارثو لق قطالىلا ءازرعلا نع نع لا دوعن لوقت يوت
 ع دىلاؤ ءاجأم لع «فوربوجلانيطلاب مببةؤنعي و انالرفصو ءانؤلا جرت نم

 يذل لق قرعاكو ريتاكأن بالاخ د - مشل ولاشك 91

 ليلزلروقملا ىزت الار ادضلا رموش | ١ اذ ة صو فيروسي لترا لغم
 مكصمو عج يو
 آهءادر فص جدزماثيدح فتق | رقص ١ نا ثيدعا 2 3 نيديلارقص

 موسم تي صمف



 هجولا هنمٌدغصي نطبل ل ءادمّصلا

 أَهضعَتَت عولضلابقز زلت ةيحرفَّصلاو

 ليو ءاوس كل ذش_عييجاو دحاولا

 ضني اوعَصلا]يِقو ةَركَص رت لحاو

 اًوعَص تيمس ىيسإشلاو عولضلا

 ايون ذو خوجه وصلا ليو أنو دا لب ناز مؤ صاكا و كدي
 ىا معنا نرخ ها ليبس أ ةرعصا | ءاَوُسعَص ةرعش ن نوسومضداٌعَعصُت
 للا مالا كرطولا قص لاقي تعوجأ | لأ عدو نارفعزلا ثهنلا ناّرقّصالا

 ءناهفرمّصلاو نطملا ضّنَحْْعضا/ابقو | |بهذنلا ءاغصلاو تاغعإلا نسرولا

 عوجاددع هدجي ىذلا عذللاو عاجاذا هوا ذب تحسد ريل نم كرف
 انوا دراعصلاوُكَصلا ضع نم غاّرغصلاو ةرغصبءَكّبَص 21 وتلا ٌمّْقَص

 عصبت عال ضال( يسإش و نطبلا ف - اقول نمت دهس سوقلا

 طاتياكضوقو ملتخ امروادجنانالا (» يملا 0 ننلا وصلا

 هلبقنالو ىلبةزلياكى ا ىرَوَصِب اذه ةيرفشلاو اوئضسبملا وة ةرمحلا كل ىفك

 ىنطأبلاضرملاو عوجنالعقاط !ىضن ءارغص طولي ىغج ميما رم

 سفنلاطعرث ضدرملا نم صك ىنلا أر حيو تكرطنا تكرفذ تفجا ذاذ

 نطابلا قاهفال هيكل عقوم قوفتف قيوسا
 بدعي ىذا قصار (ءام اعلا يش ودام تارنلا نم ماضل

 ١ 0 لآ لمعلاو اوبس علال لل
 - هي ٌ/غصل ادا ع ديسنبا



 14 ناسالامقف

 جري أيا ذو ايئاد وص كي ديعااطسم
 نصا وريخرلا يقتل ارث قصلا سنعرمقلا نم

 وهوة مل اًمبسراصاريغصغصي فص ف

 ةعضلام تؤشر ف اصلا دقعلذ لقعل انعم
 جدوقعم اعشلانعم داضلاب داصلالهبب

 لوقلا ذ_عما بث وو رفط ةعرفصو نيدفشلا!يهست دج غلا نم سري توص

 5 سماق ٠ كالا عال رس اعيد
 رفصةينايرسلاو ةينزبعلا خروغصعلا/ | ةرافصلا يفِيورفصيدالصللارفاصلا
 زصلارا بورما مال اضأب انه دعف مهلذلابيفرغسيس أن نمراف وج دنه
 لقبوغضعراص نيعلاب لالا بيرث ارم نمو بريل ال واما
 وغصعرارص ةىضلا عابش ابو تاكا انآ ةصلا اما نكمبالنال الخ ى نعم

 مهحاذجوتت نمو |زيفص نم اماوهو ةيلاختبوباوا عانفنملانرعظعو
 -ناريطلا 2 ةغصك الخلا تيبلارغص اولا
 نىك ف زعم ناولالان مّ َنْكُصلا ّ 0 اك ضند لا

 اهيبقي مدلل ةيغو تابنلاو ناويعلا ىف وا ميف ةدعملاواغل عوج ممم رفص
 ام ٌمَّصلان مو عض ءَرْوُصلا تيمس | كل 3 ٌيلعتسا نول ةرفص عتاجلاولعت
 ةريخو ركض ولعت عد أيا ناكعوجا | | أ سرنا حدو جوجو نم نلك ناو نوللا
 دو ها او ةزئكو | ةيمشلانا امة ميش لادإ اوصال غصبا

 قيخ مف صو رفا ءاوهو ذاع صاوروصا 0 ةرداقلا نالذ داوسل اع قرصا أم او

 الجي هناكى لات ءاوق ىفءعلغلا لاقد عم بجلاء جو ولعت ةربغلا د3 ةزكلاوا

 سيك كل بالا دوس عُضلا لاق تْفُص حلا قع عر فصلا ماو «أرصقا ف
 كلذلو دس يلا 4-3 كا | جذي ا ةيمسشزق نطبنإؤ رح كقلا بلو



 نأسللا مقف و

 هسبإءق رطاامدحب ابزكيبو ضدالا في عج و رضابقنا
 .دنكررمم قدنذملا ةينبعلافرفحو | | نمسا ئيكلاو نمد نالذ بك
 ةنحيضعمب ىقدد | فخر يوشلا جف لا -نمسلا صو غخاداك

 النذا>روسلا نوي ثيحو نراغتحاو | | ناذعنيك ذجرت ذ_ٌومام لدي أ
 (معمرب غنا اراص قدنخ /)ثرلبلل نكيو ٌنبكل ىرخا 8 سوص نبته

 ظ ريوستلا | | "مهل ةفصاضيا نمق توك تا|
 , افخم كم يلعو هبّرفَحو لرداٌَخ !نشرمهلوق لصالا نم بيرق و
 ادفع ناكو تكا د و هعتمو ةراجا ,س دجوا حميع ص طوم صا لزغملا
 س ىسفامي طاحا م ىف ةذ خان اكمعنمي طخاودلا قيِص دداك ملكش نا
 -ربجملا ة نك ب نم أ ىيخ نم
 هل نوككنارلآأسو مبراّتسا رمح | ةنزعلا ةنمعتسمل نبك
 -اريفخ ادرج
 : ل ١١ |[ -ىبل ضع مكة يناي سلا تس نبك
 ْ -نامال5 دافِجلاو | |سذات - و -لمكشا - يي وذ

 وه 5قخر 'كابتناورتم لادا لع شو - ىبلا رصنكو
 3 داخل او دضلا ضيقنل و لاوعتسا حدس

 ينضاعجاْضا ٌةَرَِخلاوةَداَقْحله || 2232 و
 -ولؤشب ساخو عدو ضفن صحا لربع

 دالك دوج -رضح ةينايرسلا ةيؤاح | | رعح مق تشم حرفر سعم
 بلح ١ -تنوخلا ل الاب ءاحلا تلافا

 تشسسسل سس سس سس سس سس ص سيسي بيبي يي بيبي بيمب سس بااينيسسم



 -ضعاةف | [نعقدا ىضعصبح ديلشنلاب ندد
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 ةركو هنري اهو جيلقلاو نيبجلا ع

 ناآسللاموك

 هلاعتسا كلزن محو عوف
 ءرتزصاإلا ب يق ل عج ليقو دوه قح
 دارا نم نؤتنئذلا بنعلاكرتي اك

 رز مدا قتيف لعجأ

 عربا لف مز كرو مّيمب لبترلاءماَح
 هكا>ديفرصال تاكل ماَخكلذكوأ |

 ارت اىرداخ عّبْصلللاقدو يرقننس او

 ىرئنتسا ىلا
 مد ئقس || حا ن محا لحرلا ترم 2

 اني انه عانت الج ردزلا تبلعلالا نبب ْ

 -دحا ل صا نمفخلاو زنا نوكدع
 انه هرتَس كر مخأو ريك«: قنا ريح

 ف ناموس ميرقوم
 مم ابتكر ا دمت داون نإالذ مخ

 هلعجاو دي حاب الس قرت ثم نم

 «( وود

 0 ظ
 مد

 لل ىنيدوياذه رمال تضر

 اخ ابرز داضلاب سرعل دبح ون 4

 -اهرمذاو ١ ءئضة ع نززخ مْ
 ا هلايجلاهيتلا نم ذكاراو 2ءؤ

 ىداول | مف ىع لصلا ىراوت لاقي

 لسع



 ناسللا شذ بف

 و و رمح

 م 7 اه

 اعل زيغلادل هياوقبخلاءلصا ةديقصس

 |.ةينابعلا يبق - نفد ةينزبعلا تربك

 سلع نفد ربت -ةزأب رسلا ف ربت
 -س دكسرم وبك ريك - عم

 رغك

 ظ

 ١
 ١ سياج تيم

 د
 ظ
 ظ

 -قالةكربتلا ناك

 ءاضنالا نموه لا ٌةرفعلاو مفَقعلا

 الزر لها نمل جرلارْعقا

 - عاجومم اعط بهذ مق

 ثيحت للا لصالا هلق ارك امرك

 د حوجملا نوكي

 - حاج تم يف ااولاخاواحرغإلا

 هسار مقا معلا نم عدسجرففا

 ذو نوطلا نم برضو

 0 تارت ]
 رافال خجلا رظسلا يفز صالاو رت نم
 سرر خسرت الراهرا خلا ةلقعلا ١

 اخ يمك خادر مالا خيداقئشلزءاخ

 قيوس ةراعتسالا نموهرعشلا نم
 وداصريغراذقزيخو توتلهر غراوق ا 5

 ةضم رة طلا ني ام لخ[هنص دحا لكن اك

 ديزولالاقودأ الد مم اعلجزكا لجرلا عك
 دليل مؤقلا نما ذوخ امال لصا ىرااكو

 مب خشن 5ىذلا

 5 رضقتو رثالكق نغم تسو وحن

 عضو مو عش ناك كيتو ءانمتكا

 (ةورن منسف ءلبقزأىلا مدقرت اع علق

 لفل ذاكر ونتلا لامر ةوطقلا قب أسملا

 نا نكيرغقلاورفكلا دا !دعليلدا ذه

 رجا هكتينختو عمرا غلاو ليال روك نوكي
 عل
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 م
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 573 بيطلا نم م طاانحأ يذق وقاكا
 ابحاالاو دنبالاق علطلار روش اك نم |
 روغقل اولاق أ. سر الاي حروفاكلا ْ
 إ تب بعسل ا ظ

 إ

 ظ
 ا
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 لفاكزغ لا ليقعصو ريفا 1
 0 تكلا لهل 1185 يوغم نعى جوروفُكلا

 ال ا 5

 دج اقيالسسارب ف نلا ل ظ
 نا لا 26 ىسراؤلا مظعت / ةقوفكتما مكن كلو نالغل تالف
 ها ناباتكلا

 يِزَكلاَو فكل قوان دنع ميلضتل ملل
 اواصُ ٌعاف ءاملاتل هبا ميظعتلاجبكلا !لبهزعل وردص لكي دنواودي حمض نا
 ١ ىعنرايجانم» ميلعلا ءاغل 64 وكلا ؤ -اًرخفكَت
 | ناك ذجاقملارمَكلا وو داوسل كالذنك
 ظواب طر يف رتين] معلا يفك

 (ةرغأ يكس ضرعسا 5 ناك ةرحشلادر خس
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 ناسللامقث .

 مرد (بدهارتستانغال الد اي
 مرتس ءاسلا نالء ادع شز علاق هريفكا

 -هفت نضر اططظا

 دؤرا- كلا - دحيم فك ةيناب سلا ةيفك
 لسع هس ير دارو رضْشن -كيكُت ١

 -لدر ني آمان |

 :حاج.يفاكريذك | ا
 ءاتخإلج ءانح ومر يق - كد رخ رك | ٠

 -ق طف مهددا - روك - يرق .فيؤتتا 7

 رَبَو
 ناكل لاننل ديارشكن م بسرق قرف :ةنصم

 3 ياا سلا يوساطاقالا

 -(تمده ارسنال اك ىبعذاوم

 تيلاؤم د نأضالنف درع هرداقلا

 ن5 د 7-2 5 سيلا 5 7

 0 سا 0

 كلارا شير ١ةرخت 3 ضب ائاسل

 ام اًوُيَقَمم دلو 2
 ميلع تعضورما١نااوويقم دلو
 بقنالو و شاريتريل دوم ةدلج

 معو بهحمعتم

 صامل م اس ام يحس ع رم سل ل م ول مس يب ا م أ يمسح ع تن صب » مسي ص ص م نيج 0



 نأسلل اذ
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 ا هي يال

 سس انلانرع دعب امرطرالا نم املا

 ١ ةحاري نوار اخي داك
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 ا هرمعت ان هب ديبكا
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 أر نفور ظلا وك

 بام اوان بارت لك

 تقسى ابزت ص جسروفَلَعدامر

 ْ هي طخ راووج رايرلاميلعا
 5 5 ع .ّ أ

 اف ةاعوا ىا هعاتملجرلا طلق
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 ف
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 ظ ا
 ءاعروا اس راكع اع 5|

 وسل نغسلاميماطت ىذا اريام

 -كقيططت 9
 200 نو هرسعسد تس مك ذل واصلا | 710100 د
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 قدمك ون يسفت 5

 ٍإ 5
 ]ا َ : ا | لج هوك

 | مرش لح انما اهوار 0 5
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 اهي لظعتمزاك ”ديدجلاف قوما عم ٍإ

 أ
 ا
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 ا دقعاي انش طغوشل |
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 .-جالسلاف ل زخرلا رق انه يأ
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 !ذ ْ
 | 3 7 ركع 8
 ْ : تيخوأذالأ عر يملا ا
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 وركوب ةرامكلا

 را ْ
 2 نام مميمعل لاق كز ذو وا |

 ا ها ع

 م ككل تيس لكما 0

 لتر ونزا وكن اهنالمياز 1 ظ
 ظ 6 ع فام لا ارمعلا كلا ظ

 ظ تقالاعلا يح ا نزلا تعس+ نم | أ

 اهتعوش ىذلااهؤاعو ةعلطااد روف 01
 | هاطغمااهرضو اموفاكمع | | كرك هزت 1 هك ت١
 ]00 لا لا ل



08 

 ناكرإز طع ٌرَمْغإ روكي نا نكيد

 مهين ازلا
 كما مانع

6 : 
257 

 قر (ملاو ةراعلا -جقالعلا ىدرد١

 ميظعل ارا وه]بقو :لربقلا نوغصا

 ناسللاهقح

0 2 5 
 مدح ودبعتساو سرك ةيبإبعلا قرع

 تاج وعامر ضر ولالا ندد
 ظ  ةيبرعلا2 ١ معان اكل دصقوُدَ

 28 و جرب ةةيندأي رمسلا فرست
 8 ش أع عا رهزه !معاك ناكرخ اهلهاف ءتحاب لحرلا خنين امم
 | -ماقا-ثبل ىنب نت هروط قدم "سرع تان نردق قابل

 يسم اقاواواّزخلكِب دزغنب سفن رموقيىذلا

 دالف ام ذاملاد اذهل ورتسل اميث - ضرك مناف اك تعتد

 :هنالرف كليللاو قعارتسي ماب طغي ززحلا نم ةد ذا ةرملا
 ظ 0 لئاستقلا نمر دقالعلا 2
 5 قعالزنس داكن اكرضيفن كلا 2 لاو يجطلاررمتلمن اكره لكن يب

 .-هلم | للبت دراكايطب ىلع الفءاجأ
 ركشملا ضيقن وهو ةينلإ كت وكلا رع

 روعته لق ّمَصأعو ٌيِصاَعأشدحاو

 -[هراعا لوطن

 د رص

 --مالعلا

 1 سم سس بسم اص هيل

 ربلةدع امال يقو | | موقلا تكرت لاقي طالتخا ٌقٌَمكؤَعلا

 ع نالئيتلادوجشكلاو | |تؤيبلاف نوككىتلا تال ماعلا
 لطر مهعنملا_قوقسي أر, ءاطخلا

 ظ زتسلا نم قاشم هللا يناكذح اج ماك

 ارق نملكو كل ليسن لجولا تك ص صداال لجو حايص ى اق صوَعف
 | -مقك و :يكد قف ايضا ١

 0 لا ل اا ا ا ا ال ل ا ا



 باآسلاامقذ

 فاك يووم

 -ايدعنتنم ناك -لعغل اى رعت - قيس ظ
 زذواعح -ىدعت داذا - ملص عفن

 -ضرلا ىدع -شذ ا سعلاجا

 لقيعل ىرا ةروصوضو يفر لصم

 -نآودا دخلا 0
 ةدماغال أب ري رعت اورعلاو رجل
 لا ةداكولا لم ناضالا هيج ىطمبج

 للا

 ثار لوط ل جرلا لعبت أم ى مْ
 ىلا رادلا تّعفد تأضآنداىرخفا ظ
 ١) مرلعف ناكل ذكو ملغا |
 هلاتلعجم فر اوأمايام مطلق

 ورع ىريتو أ 3 971

 يابس وه ليقو لالا بسن
 -لدي مههاورعمللا ظ

 : 1 ا 2

 و م و عم سم 05

 ١ م هن متت

 ضالة روع ارصامزلاْ ارجو اًومع
 فال ةمزالي ثيحو ىرعلاكمتعفد .

 ىرمهلإ غنم ةرالا لعق لطا ةراعلا

 هلم لورجتل
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 لعن

 وقس اع هيمن تس و ملام للحرلا سمع

 ءيلعت_١بوث رن اكذرَيلا بولاق
 - قفصو قلك علا نمرهدا
 ذراكمتم دخى ا نوهجو قد تر

 لجرلا رعبا كملاح طصاخ ممدخ
 2 ةنربلا
 ءاملا رجم عساولا لزنملا ممل

 عضومن اك يقم اقي ىذلا ءالملاو
 10100 و

 ةعاطرقلا ناكملا مب سن أم قو اعلا رك ف ا
 ته ةدوخامق ملا لجو زرع هدا ا م م

 مع خعمو مرأي نلاوضغو راتغالا ْ
 ريزلانءعصخامن اها تيبلادصققف

 . -رهأع عضوم قلما دصق
 سللادع ئثبلك ةراّعلاو ْراَعلا



 ثاسللا قف

 أ اي - هيلا نيعلا نم يضلل ت0 0 .نمرشعاو

 لد .لصا تعمد( كركعتْسا و منيع نومك امن اكل املع نييعلا نمؤيست قل

 -منزنع نم ديعص دل جن مَع ادامسل امم روم اقم لا ماقم نعوضم

 8 56 تكن مريذمكلا مخلب معلا ىدوملا نأكتاو ميخا توم دحا ىار

 ساس لاو سانلا نم ةءاججالع | سظادملاريتعي تيملارب لد حلق نم
 . اهيزصالا هيد شاًريسريست حلا | | فاننا ن عورتن ناءلع مزج ودت اطخب
 (ىرحا ةروص ل م١ ةزنكل ل! ل هزم | ذأ ىلا اه برقل د تيلامب قام لم,

 ظ 3 سلا | | قر ايقحالززهقتسارابتالاجججلانم
 تاك ياءوهف تاماذن الذريع ا | -ةيؤلانهنكي مناوربرتل ا ذعم

 قايل طعام ةظعومل اكو ةؤيج عملا ظ

 زكثمل ناكاهفوصرقو ةأشلاّرمعا ريغ ام 7 ليستأم ٌعربعلا لصا نارششالامب

 -ريعن اهليبس ىلخ أ هخوصا 0 ثيحو دولا لع حوم للا

 (بهدورفالبع خضم ةين ]علا ربع ١ مضلاوقلطامب ظعتيام ثداوحا كالت
 أربإ نعبر ردصملا2ْ< سوشنستعلأق 0 | كانه نكمل ناو ءيظعتبا_ مدع

 -خومد ْ لاقيورايسرافلا كرباو تيركشس فا |

 انبع هئيطاشل ءالاعو جيرلا تريع ٍ -ىطمأم رابتعألا ةَريِعلا ظ

 | موقل أي بعو البلا كبعو جعمدلا | لمهن ناوه لبيك عملا جوعا

 |ةيملابهذماقم كبعومهيّركى ا |ةدمدلابقو ءاكبلا ععسلالو عمدلا |
 مج ىاربعو» | | ءاكبلا درت فلبقوضيفت نا نبق
 دام- ىضم ربع شايرسلا ةربع | | ءامنريغب نرولا شفليقوردصلاة

 قلطنا . به ذ_لاز - لطبا-ىضقلا | |ةعمىلاميذ لصالا ف وك وش ميسو
 هج ل صحب خشم ماسح مصل مسخ حاج 2 حا مسطح مص ساحل مسصس ام سا

 جل سم م و ا

 0 ع مج حسو سمسم حمم ع ع عع ا سعه محم



 ناسلاامقف

 -اي وراجع لبق كاذلو
 نم.لكأ ةهنخا لقا ذ5نالفربتعا

 هى ةاولا ربع و رت اين اجوهو ٌةرَبِعلا

 2 ربع ربع قب طلاورخلا تربع يي
 رباجلا كل خلا معلا ذره نممتعطقاذا

 قانا اتي ناكر اعايؤملارباعل ليقف
 اربد تب و انيفإطا ةركفتيخايؤرلا
 ًاراد لوا نم اير ىركفي ىضم وأهم
 ارييعسلا ف لصالا ىار اصرخ ىلا مثانلا
 د مقولا ماتم ىف ا سام ايقلاءاضما

 مخ نمو طملا ىنع مروعا
 رناك اهكرجزا ذا[ هريعاريطلا تزيع

 - جزم ثم وأ قم ني طلوضما

 : .ريعو نيبو برعامسفن ف امدكَع

 ع و
 ماكتنالذ نعربَعو ةرابعلاو ةَراَبجلاو
 ٌلابحلالصإ مضلا قاع عي ٌناَسِللا ومنع
 برع اكاو نآسللا كيماَقلا ىفامعاضما
 22 همام رابعالبلق

  طييحات وركطاش ع اركنعقيخالا» بك

 ما

 طشاإ/غملاو ربورشع و ءاملا نافع

 نكيمل ناوريغفياكوضملالصار وعلا ايببلا
 ءتدعابوا اتم تربيع رابع كانه

 ىدع ابي ىاادعل يسلا يعل ىداولاو
 نبع ةديفس تلح اذا جاتم نيحاص نال
 - عاتملانعدجر هلا ةنيفسلا كلن

 : يعلع تنبام هدلدسلا نم رجلا

 أمنم ٍرمعلاَو يربعلا بوقعي لاق 5

 اري دامت ل9عمل داذه ءال برش

 رْمُع

 1 ٍقاطلاو [مىاليسرباع لحر

 -ر كوه ارش اهم تكل يبسلا نبع
 مق اربع هرقل فلاب
 -ءيلعذ اس لازاكرافسارخع

 ممضنؤورب دا بع كريب باتكلا ركع
 ههيرفتسار اك مث ءارقد رتوص عفر مو

 - كصومفمر» لد

 مك يظن [هبجي مهار لاو عاتملاّبَع
 ًاهيسحو ايف لمات ناك ل مداه زو
 دا
 و- بجعل قَومِعلا



 ثاسللا يف

 (ضرلالأ ضحلررظما لم لمحو سرظناء مع

 ظ ئترلرسل و لمرضلا ءل بع ل عدرتو
 - ةبانج ةياربع نس

 تضايق ءابرغلا ليقو ءإرقغلاء رابغ وسب

 كعص بشل نوعمجيموفلا هلبقو
 2 نودهانتي نب نلافليق و كرامت

 ءلقعلا مسارما ىريلانب!لاقرافسالا أ

 ْ -بازالابر يق وصلا ئليغ ىف
 ول نمت يمس اي ى انا ءإ ريغلا |

 1 نول عليم
 2 (تيزوس ءؤررعم قري دن محلا

 هاج عمت كدب اذا اهتمت داق دو

 تاتا

 ايدها وك يسيوهو قسعلا و نقي

 بلتلاقد ماع حاف انءكرشلاو كايا
 | ليبعلا أ نمت ها ْ نك

 0 اةارهم وكم طي اكد غل اكل اطل

 ٍْ -.رهتلاوٍربَملا دام ادع

 بو ضقت يخوف يزغ قلاع
 ٠ْ داضاعرمرلااذاائبغ حمل رسكلاب رجه رت

 || اق
|! 

 م

 رعد !ىمجس هد

 6 ل ل ا

 ١ | لاق ريعملا تخ نطاب ىف ءادركتعلا |

 ١ ةدذلإ بس وطق هكر كشملا ءإ ءلمبخلا

 ميغ ل3 ضفقشنب لازبال ناكر
 -اههانعم دامت ايربدتو

 ديت ليد ةريعلا نموه انصغملا
 ظ - مري داسف

 5 ههلطو جو شمكلا ئشلا بنط يب 2
 ادجا ادا> ”جادحلا بلطف لحرلا ربع 58

 رشمكتلا يخل بلا طلي اوابببلط
 -رابعلاريثي دعس و رص رغ مناك ميش

 هواه طم عقو لح ءامسلا اندلع َتوَيْخَ
 رابغم قاذالاى دترطملا عقو قد هنعنأل

 لاي
 اة ةللاؤوهزؤح نم دوخآ ىو فردسم

 -ىضم ايف لصالل بل ىرخا قدوص
 معو ةراَبِحو اًيعاه وأب ةرلاَوَع

 تيل كاما ميلا ليام ؟سخاواه رشف |
 - لوتساد كمت تناك امم أب ريصما

 -اهيبحت لاس .ًاهاياؤبعتسا

 هٌربَعيف باتكأ يحمل



 ناآسللامقك

 | ابك اسوا سرأز ىضمددع رار

 اق ل لس ياهل عك خرا
 - ىشقم اذ وا

0 

 هدد نا

 دان ضالا نموهو ىغاط ار لساغلاو

 اقكتيحورارخلاراث اؤىضمريغلصا ١ ظ
 ريدتساأم ىلاو لل يقتسا|م ىلا ىنعملا

 ْ | نم. نروكل هطباقلا ثمضاملا فل عتسا

 -ضغألاو قابلا لعقلطادادضالا

 -.نم لج امليللانمرياَعلا

 وفور ايغاكاع جاو متيقب ف ْئن لك جحا

 | ىضاملا لبللا نمل قذوه اًيائتكلا
 39 ىقأبلالمللاىلا

 ميقأب ىا حسية ِإَع

 2 ل ؟نعباوتلا ءاهريغتربخلا

 تفلاليكو مهرلاو ابعلاوَبَك ١

 0 وا

 لضرب ق١ ذها ضيا اْلارحُشلاو ظ

 ه ةغؤ نوكيام نوب عتو ثيدولا
 ار هاللسوملاورّبخالاحؤنلا نمدتملالا
 يس ل ا سلا ل ع ل ع ا ل سل بم ا ل سس

 ل

 ا
 لنيذن تام حا

 سل ١

ْ 
0 

 ْإ
0 
0 

 أ
 ا 1

 ا
 إ
 هيميأ

1 
 اراعتس اة رسحا نم اذه درت الانبا لا

 ةيجناريدسلا قن وكي |دبا عوج نال

 اهقنز رايك رع مق ب هعاونسو

 تابتلاطدعزم أر يضراو رأطمالا لق نو

 8 ام هيد جالا توحلاوراسخلالو | ١

 ظ

 ظ
 3 أ هى
 ةاراث ؤتعل أب ت م -ءام هناك

 - «رابخغ دتشامويلاز ركع

 اتكككدلا ذكو راَبلاث رع تدرك !

 6 سايخ قش اهنانالف بلط اريك

 اىب اسلاوا برأفلا ناك كردي ىلا
 لاطلاق لؤمفلخا اجا ٌْ

 - ىلأسلاىلال صف
 -رابْخل اب هئطلا عشلايع ظ

 8 رستم

 -دأبغلاءالع يلاربخ

 .دايلازولككلاورا حلا نطل قرب رجم
 منولل بث نا ياسا أ

 دابغلااهولع لاذ فلا مالا

 يذاع اوكول ةريخل ضرالاءاركتعلا ظ

 اؤصلالابقا نوفلا رعبا نم ْ

 ٌْ -ىلع ءاج |

0010 

1 



 تاسلاخ جاع

 لق يتلو لاب برسل علا | .| - فعن زعل كول مادو قالا
 ىقرلانودبرشلا| | ٌءَوَمتْغاَو | 07 ورجل أرب هوك

 : ب 1م وكس كود عنو جوبم -هأطغو ةالع

 -براتلانموتري مدناكرومالا | | و,مةيعرسيل ىذلا لاجرلا نصوم
 !تيعلاوب لاق سورعلامي ىلطت رتل - دحام حيالموتكموروتسم هناك

 ديعسولا لاق دحاو ثْئملاوُكَررّملا | | اعساو نعل اريذكد اجر نس رف
 أها ديول امجيومي لطم نيلورمت وه ا !نه تولاورطلا ةركجكدطلل ملا

 _ نملاو علا رعهج أرب قرب نح ةحا هفحو -ةدشلا ىلا ةرنكانملقن

 هيوم فيو مندرمهر معو ساندلار اعف

 قاعي انملصا يسد نميلاب قلعت امو رهف زاهر ضال ١

 كاهسلا لع قاطارغ ديلازتسنمنال قعليلدانهرمشزكو متمذف ىا
 - - هيلابواع أمم: 0 مضحاو مخلد

 كي ناكل زلاو دعا ملا وررغلا ١ | طغض اكىقحر يلع لن (ىاريلع يع
 لخادلاف رثسولفع دع

 رنات معز مام ضراكزهاذلا | اريغص حرت ٌممْعلاو قيطعإلمكلاب معلا
 سيرا متزو ملاذ غسل ا ةموقلامب نذاصتي

 ظ -لوعغم ثعمب لعاذوهو ١ ا ىقوقلت ق ايمح لعريسالاء الا نم
 ددقو أملا ندم تصر ء انا

 نيدع ةميسييسما
 ةطساونرفحنم ذوخأم قرذردصم وأ حدفلا|ةه نم رتطعلا معمم ولا

 عع م - نطابلا ف نوكي نال



 ملا“ ظ هايد

 0 ب

 لش ةارملااوسبلت ةقرخرسككاب و اغلا ويحل ذراذوع تازذكوروفعن نم بيرق

 طسوريغ صدام نملبقاماهساد | | غّرمرفع-رزا- ضخ ةينارسلا نع
 -اهسار| امام ران فخم خععرفعموزعلاب

 قسم ارادة ثك ويلا -سارلا ليو دنص
 يضل ”زاسلالصا يزيعل شكلا و. !

 0 نوكي ىتلا ضرالارتسي م
 ةطساو :غح نم خوخام ققفردصم 200

 | ”ةيتلزإلسا اوريطعتلابب 0 ْ

 نط دلوءلاؤصا -متحت امرت ضروف

 ٌةروَغاهرتس ىاءيول ذودارفترتسلاو
 هترتس ئيثكو ةرتساهفَ

 م هحلاتضيب تحت
 جطنل# بوث لأ عض ويف طفلا منن
 -2قالعلا ىددا71بجمشيف ءاملآب

 5 داوسلاب تلدوذ غيصأ برعلا لوقت ظ

 ٠س خاورل ل جا ىلا فسول مع 1

 -اهرتس ىامبوب ذ ُساََفَع
 ذكؤلاع ولا قرتلعج ءاتملا تَّخ

 - باضخلاب بيثلا شع

 هىصا نر فيَعو مي شعب هالك ع
 هسنيام ةغمللارب وو ناش

 -هيطغلو اخد نم رك ا - دوو د ”رلا نمعمسإر لع عدا هلا



 هلأ

 داريدش
 2 ب ماس ىه

 ظ 00 9-5 اا
 ,ناتعي ةرايزلاةلقرغملاو دعبلركلا
 ١ -ةرايزالق دعبى افك عالانيمأت ام

 اك ال بتيصسعم

 | نيق نيقو نيحدعي ىارشُع رع نع

| 

8 
 ل

 د

 ظ

0 

 الخد ةدالعلا ترا وخغو ىعت سعب

 ضان ذم مىاىام دك يح

 لو قع ورحإلص او لزخل اريل اعلا ظ

 رىهقلتن م حرف
 رض و و مدزلا قس ةيقس لوا

 خال نع تشي ةيقس قسن ناعرإلا

 قفا دج صال

 ضع حا ءفينحوبا لآق مالصالاو
 ليغالمتج سبشراتعلا ناز لسلابلعلا |

 ْ - مق نول مغلق او وس قيعصلا

 امثل ةرمرلا لع نفي جريل
 بغني نيف نال فيو زفت

 ١

 رم
 1 ١

 نوللاؤعا يبو رم

 وفعل جر مس ,رافااذا ةسالأك تعا
 22 - سمس مصمم 2 مساع اص امام تاما ل تا ع اص ع م صممم ل مام عسسل مس عع ا 3 3

 ناسلا فك

 كريقِوَدْيااَفْعدْي هنوةيرقِعأ

 اءنراتعلاو و اوركتم ثيبخ ةرافعلا نيب ١

 اةلاربلا ىلا نم قكشا لعل تنوعا لم
 | ف ارتلابرفعتملا ناي رعلا ثاط دهاشما

 م رعَعلا اًئيبحواانونجي نوكياممر د

7 
 ا

 كايدلا ةيرفعمت 4-3 كالذي صح درس
 م اوك

 1 تح يحسم سم اح مح صاج منج ١ مسح حسم مسح مج مص حل ع حس حسم سس سم

 رزول نما انهرقتع ومر ٠

 اعاسنالتاليقوعش سارلا
 ن2 كر عفان نالذ ءاجيصانلا |

 -نابضغءامجاذأ |
 2س 1

 | ةهروُذأإلب سوتلملا قدوسلا يفعل |

 قدوسلا نول قيل م دالا تاكرزول نم ١

 داء اقع اًداَعَق ابن لكا ةردكلاىلا

 فدغلو ؟اكعلاو عم شال يفك

 ره زالكلاةرنجلا نول نموهراتقلا
 ى در القل ءاضلا ١ نم ويصل

 -قأل دناكيفيحلاريلابا ليشمل ذه

 3ىاأو امضمفعو لاو دربلا ةّْفَعف

 ا ارشّؤا ظ

 هاا طيوراملاا

 :ساعلا قرفع بازث انما ةينارمعل هالضماخأوا

0 

 الاد دب هي جب هيي مدمس سس ١ يس ملي هسا

 ا

0 
0 

 ع

2 

١ 0 1 1 



 تاسللامقق

 | والا لصاحام لاقي منزه فك هََح
 |.يلعر مست اضاذرتق الاالا اهلل ظ

 6-5 مةرفح دازحم هشأيرسلا قفيشح

 م عب ةدالافو فتش

 5 لجيل - ىزخ ا ضرمال تك ْ

 انمي ا لا! ىنحمم مرغخلا نا لع لديوشو
 |رغيدخاي نيف اواسم الضرالارغح

 ْ 5 اباكيو ضدالا

 نجد 5 ذى رفح قانعم ين لبعنا قيغح ظ

 أارغخلا ن وكف ببررقسالانهدجد ا

 ظ رغما نماقمشم |
0 2 ْ 
 ظ

 ا
 ا

| 

ْ 

 ش0
 : ا

 ابارتلا نالرفحنم قش هلع

 ةيارازتلا نويل لقت مر فحل ايز صحب ظ
 ١ نمأ

 أ

 ْ ترها كلو عل
 ع 05 ويم نالوا

 ١ - ضرالأ ب برضا فتحا وقع

 فعلا لم تعاو برتذ لارعلا |
 | | 5كمنتوهو عا مَع 5 2

 . يسر همم بسس يي
 1 موجب هيدعيب م رب همام

 ١ نع ىفامرمروغحما بازتلا نون نم 55 ظ
 !هقافإد دو ةرهانبىلامر ىأب عاتق | ١
 نسال لكم نورقلا نود اوناك 1

 مس هلزتؤش د قمفلنع) ؟لثمراصف

 ,قلقتا ةدش قتايلتاكبا ذاع

 نول مشين ول ةرطيتم قع 55 ١

 - ءابظلا نصر فعلا ظ
 ْ ضيباكك فعالا جاين مول ار فعالا ظ
 ظ نولىللقنوهضايبلاديدشلاب سيلو
 | - ضعوا نو بداعي ظ
 | 2 ًاطوتمءاضيب ءاقعضمدا
 | ةنماثلاو دوب اسل) هشلا ىلايل نمش لا |
 ٌْ رمل نساني فب دوس اناك
 ظ ضال اب سيل نكلو ضايب5 صعلا |

 ظ
 ا
 ظ

 حر .رداقي

ْ 
 أ

 -شال م فعزولكمنكلو ديدغلا (عصانلا ١ ٠
 ! يؤ ءلراباو ند

 ترراصقأ مني لك !قالرضرالا د قضعلا |
 ا

 وفعلا نولك ن ولىذلا يظلاروفعيل
 بازغلا 9

 دم .- د اعوب _ دجي بيج جيس

 أ
: 
1 
 ىلإ
 و

1 



 رلمحالا نمتريخ تلا ناكرببخ أت سيخ نم

 "تاعيسالل وا عمرعماتمادنبقءابلاو

 واولاو مدننن ابها قر فغم بلطتى ا

 ىعمملع تطعلاوالائلل رفغتسو ىف ْ

 رم ىملا

 لاغبلاو ليزا نوي باورلا نم واهلا

 ْ عمسا 5 برأغلاو لهاكلاكمساريوجلاو

 ضرسالا رفح داك ك اذك د و اَوَح

 (ةلاعلا نولوثيو تلو مسا الخ

 -ًاههشناو دارا اذا اجا

 رف أم وع او فعلا ةدحاو ٌجرقعلا

 -ضدالا قة

 قرن فك فخ ىذلا ناكملا مساع

 ركبوا

 1 عاركنم لأ تلا لا

 انها اًرفَح هيف نعلاوزغلاقَح

 يضم أب فما نم

 ةمممسسلل

 بارنلا ذخوب امكرعللا | مج نمزحا ناك

 نبا دهارلعبالاى ادحا ةريع ا ؟ثيغ د

 نادلامشت

 - ةروغ غلب زر ط وناكوه ناصقا

 ربل يق و تبن ىرعشلا لاثم ىرطعلا
 نموهدوريضخا لازب اللمرلا ف تبني

 ىرطحخ ا ةقيلحوبالا5ّ و عيبرلا تاب

 نوكتالراغص *اوشو ىق سو تاذ

 ءاضيب ةهزاطوةظيلذلا ضردالا لال ظ

 ةم أيما ةثج لثم نوككىهو
 ةبشلا نوتعت نيا لغا نم سار

 سكلا اني ىبّر ني ىنل اعياصإلا تاذ

 ةافجلانيبتلا نعربلا اىج ىقنو سو لل

 و ىرغيغ )لبا عداذا لجرلا مخك
 ره اءدرا ,نموفو ىره ذل( لاق تنب

 نقلا فد ةاغجل اب لغاذا َّعْحاو لات

 اةهعاعت ئه وة طن امي ىرني ىذلا

 دانضل اررودضعلإ ف حتما اماق سارملا

 ره اذهريغ دق رحملاولاق ةقّرعملاو
 | وشكل كألا ةغبخ ف شفرلاو لاق

 ثُشستْكادا نالذ ىزث ٌثَمَفَح لاقي
 2 ماج اذاَرعَجيلع تفقوو عما نع
 دك وءص

 - هاسادا ريح

 .ربقل راحل
١ 

 هسسمس ل سم تمام سس اسس سس
 م سس



 ناسللامقف

 دى

 تاه وقي عمو اح عقيت قبس كىا| والع ع رجا درر يح ىلا فئدوعلا|

 انعوفاىل ادنع دقنلا ثينا!لاقو دقنلا| | لع كرتي اكمال ذهنا ثيدغا 25
 خ ودفنت تح حرب نل متيرتش اذا| | ىلع ىا ِِي َءِفاَح دع دري ىتحر ل احا
 نعمل عونلا تلأس لق ىلإ ثيدح | [لأ5 ةقرلس ثيدح قومسيسا: لوا
 بز للعمدنلاوهلاق حوصملا ةيوتلا | ازمات ىقلاانلاعاكيلطنا)وسراي

2 - 

 ب !دزب هلا اتحلسل لو كنم طرفي نيح ظ واارش ١ 9 واو شخ 2 رع اعادنعارك

 اوناك ليقادبا ميلا دوعن كرو أنا نع هب تفجوربداقملا مبتقبس لئن

 ةمرتسافنو مثرنع سلات سافنل | وكت عدقنلا تملا غاولاقو القال
 بينما قولك لوادنع ىزفاكلاو
 هيلع تعبجحر كسب ل3 لأ 5 ذا ةانعم

 5 هللا هحاوىنعملا ءأيهو نُغلاب

 َرِذ اح نير ضاع ا دنع قنلا لوقي
 !تاذلارك هذ يغ نمل اعتس ازتكو | (لضلا# ىرحّلشملاذهناكو سرفلا

 ةلاعيمشاراعشا فيناتلا تمالعمب | | اريفُرَهحكىقلا ضرالاٌةَرِق احلا ليقو
 الا نالت انم هل عاف ىهوااخب | ايبرئونعملاو ةّرؤاحلا ارح [مضمهروبق |

 :عارجت نوملكتي اوناك دلك هذه لاق

 ةرفاعلا نمو يغد نيح ضرالل ع

 ىدددملا نءاربرعلا ليتل لف ؟لواكدبقلخلا
 نال معي دقنلا بجو ستخّفالا| | رفحا و انرما لوا ف ىاقف أغا ه١ هابل ا ٠ حرا 9 يرو 9

 قدم ديرب قغاد ءام لآق امكرٌوحلا
 والك لعتسا تح زنك ل صالاوه ١ هنا سأبعلا ىلا نع ىرهزاكى ودود 0

) 

 ةرئغ عل !ضرالا يو لاو لاق قبسلا
 حس رُفلا اح عقد ام لد لأقي

 نع دؤنلا اول انقذ لقتل اباكأ أمك وعسال

 يصرف اغا تا ذ عيب دنع ىايفاعا

 اهل ناف ةَرِغاىلا هنع لاق نمو الذم

 اهسفن تبادل نعم ىف ةرذاولا نعج

 اذهل اق ضال وتْغ اهسو د دنس

 ّقاَحو 5 فاح ىلا عجر ليقف



 ا ىش 5 ءارب ةروس تناك

 بولعم نع نرفحأ ١ كزذو

 ضر أمل هنا ثكإ ذو نيك أنملا

 ة سنع نمم قف ًانملا ني لاتقلا

 كويزم نينم و ملا ل ١ىي نمو

 مرجعا سعا

 اسال ل وصا ىف قالس مق اوشا
 ايهزالنانسالا ولعت ةرغص غل بق

 نطاب عرهاط نم ناثسالاب قزليام | '

 1و هانا تقوس ل جات ظ

 امك سور مكل شما َمقَحْوحتا
 اهيل ىصا نم لش |

 تانسالا 2 ٍقَحلا نعمت خسو
 تسال لوسا ىلغلا فت ناوه لاقف

 نم ميلا لصاو ةشمللا نيب

 مظعلا لع لبي نطابو ريش الخ

 وهو ناتعن تف ومزج فَلا وعلا

 م » ء

 نالفرمف مص الاقيو ٌمفَحو ْغَح
 افي محو دوف رفح دقو اروع
 8 -اءرِفارْفَحَِفَحو

 ابيلعلان ايلا تطنقس ىجصلا مهن
 ليك عضاور تطقسا ذاك نآيلفساو

 حايرالاو ءاالل هما قحاو تَقَح

 كذا كا ذ) هأيانث تطقس حورقلاو
 وامعضا ب تبش ذ اذا ءانثالل لباكأ

 دنعاولتنكاؤموقلا قشلاو أجيخ علط
 اولصا اوَهئلآام لوا دنعى افا
 ةةرؤلاعث ينل اذ اوح نم ةيقابلاراثالا

 نالف تيتا لوقت بعلاو قالالع

 تلات طىا يق ٍضاح دع تعجرمت
 كععجر ناذرتص أ خريف تدعصا

 ىا بيذبملا ث وقاد لغبرل عبغ

 دع عج سو تئج ثيح نم تعجر

 : نمءأج ىذلا قبرطلا ىارت ضاَح

 هيك بلا هس مرذاوحراذا لع عجر

0 



 اي نآسللا قف

 وب ارتلافجم فعلا نم ورؤقتلا لو ءأيلاو مجملا لمي ىلع ركموباملاقأم
 ىلع قطاوتر وفعلا سوفا بارتلا | اققصلا نام كاحردصم اًضيارزولاناب

 ككل ناكلاوغ لاقيو بارقلانولا | تقبطمرد قزم عفنرلارازجلل عومملا
 وهو ىسومزإ صح ركذ ثيرعا 3 ظ 5
 ةرطدحا اراكر هلو ءافلاو ءارلا وقف م

 ملة | ةحبلا نموبرطلاة اجدع | اة يديم ردصم

 ةأىسلار عجله رق او كميل ره طن ثدل وي ات وص نحا ععس ناو

 -برغتجي اعاهوتو | أرفعلان وك باتراأم كر افظاب ضدالأ

 عمجو علدب َهْوَح وة يكرم | افطالاإنيعتص 8 يبرقح ناو متياكح
 و-راقحا مَع ١١ |ناعم3 لصالادلق اه رسفذ تنقيتسا
 ُة َمَمَحَت طهموااًكسقمأعودرب 3١١ ف دنع جوملا توصلا شال ةرغملا

 اذ كرهزالم قتخاو نعْرْفَحو | ع

 نا الفو ٌةَرِ احن آحلاقي ةتاحوجا ان الافجي ثيحو ايئاراتوصاهدجت
 ريفا كاإ ذو يف أى حومرب نم حدا فو اهلعول طي ولطملا جارتحا ىف ضرالا

 ةس به نيك ةذاؤلا نم زعل | | | ءاقكرقتفواهفح هرفي ئذلا رمح

 ب لقيالف اج قح ناضالقحيدأ | - مساو ةهيدحلاب ضالة ئقاك ك0 ريل ا

 نيفريخنمقديالز ع يلعمبتشجو | 0
 يد لبق كا ذ عوجريلا لف اذاف ليا نادل ناجل قس قكتس
 دحاريلعردقيالف فاح هقخمعد و-ئقحلاو

 ه1 سيلك الجرس ليمن !لاق | | هلق قوفعسولاركبلارجفعا
 ةعاضب لع تسيل هداك ئش | تام عتابا رتلا غلب جلاب معلا



 ل

 22111111 ا ىلترابخ خانك دنت تدبلا

 صارلا د دز ندوه بش ليثو روخ ع |

 اس عاملا ةةيعسلا رك نمجميملا

 - بهنذ

 اكدوا مرن ب انو لام

 ١ :ًافداوعلا داه دوج و اهيا تكاف 5 ةريزغ

 نطاق مقش داكن يرزق اماظعلاز قم

 0 ريفا

 ] نالء اها همق تلس .رايواضرالك تر

 -اهعمشي ى :!ضرالكإت أملا

 أسيف يصلا ثلسرا خت ضد م

 !ضرالاح رك و ةرّوختب وش دوق ءاملا|

 نقش ادقشاصاءأملا ىلإ ذيرم تتاطو تدد اج

 | ترذكل بق مقسما دسب د وجت ثيحو ءاملاب
 ظ -ةفداشلاب

 قاتلا بث نما

 قا

 ا

8 

 ا
 ا

 ايرقنها وطب غ

 ش0

 دررلا دوعي5 تيملا تا د كو

 جحتقحرزح يلع بزشنلا ريخاوم ا |
 اروخام عج عجوة إرس وأو اهده ضرالأب ْ

 | قسفغلا لها عدم درا سلك وهو 0

 ؤ اجلا اذياوهد لا تب ,قخأملا

 نرصلا لبق نمار كم اوس لق تاب

 را عبدو 00

 ظ اكرسلا ندر كب جا ناك دع ونالا ٠ْ

 دا ديا ةههدابقلا نما ١ ذه قتشنا

 9 ىف ءأ ايلا نمىملدب ف مملا نا | ١

 م ايو وعما

 نم لع ”نادعتل يسري نصا

 اكاذوخ اوم.رف كافل( ىرت و سارع

 اذا ونال هناك ناكل ا نا ١

 'ناكل ع ديت نمو اغنتردع ماض ةثأ

 صو ةلوتللاىزنالا هيو غائدمأ

 تفرتمث لاء ام نيش ظ

 ا
0 

ْ 

1 
1 
! 

 ظ
 ظ
5 

1 

 لص
 ا
 أ

 اهموحن تف انب تيم تنك 8
 لديوجافةنيفساموعتاكو اياب ةهأءاريلع ليما ةرصبلاءدق نيحدإبز
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 ةش هناكرسفنل اور 5221 اى دقو كرار يان لول

 قءأملا بابع ةرخأملا ثيفسلا قش 2 داك | - ةرعش ا دل وقمت كر ةرانصا ذا تللخا 7

 ميكي عبركحادااطاشيملا | ابيع لاقى خلاك از ةينزبعلا ل عنا 2

 ,عدسنإلذ اهارجت نيا ,نمظنيلف ىارلا | | ىفعمزاعان ناءاوقو ضكاي ايكأح منوكبا ٍ 0 :

 : ملون يلع ششزتب و لوبل وبلاميلع درك ١ | يرشحرراو يذلا !!يلثلا لا واذادولوملا ب

 دوس اهربدتسنكدأ | ١لنزو تركنسلا قرآن هرن نمبيس ىق
 00 اةرغصل دلو ا ذادولوملا لصا لطاب معذ

 + ترجو باشلا التزمت

 1 الوقش دالك | هن رولا قمرمةيئاي سلاف
 طاغلإم# اممااذا قس ثيدحف نيم اقيا يق. قوبلا توص  عيملا وَ

2227 7 

0 
 ا !

 12119 جيرلااو ضهتساخ | ا 58

 ةرظأفاكوا 57-0 لوبلادنع جرللملا 0 ظ ربع أ

 | 0 د سا متيفسلا قش هنععيباؤم ام كهطسصا ارسم

 ره اينع لا ا و وس ا

 ظ | ام ضرمالا قلع قالطا وسن ام ا -دناعإلل ءاخغا اول وص

 ٠ ساس دوو انكر ١ هنيفد رع

 اوآمتلبقتس ةس اذا يرلا ل بالا تر“ 53 اعنا زال و قش عمو القش ترج ظ
 : 3 معهم أ ل

 ٠ ا العلا تكي ىلإ دكو أودنتسا | !ٍ 78 راوح عن خاوسر يف قل القنا

 لاقتسالاةمهنوككشيحأهلبقتسا موملاوجأ 2 ًاهينرعب تدوص عم قل ٌْ

 -ليك ةرانتخالاورمايتعاكابأ - لصالا

 !موقلا راو هداتخا ىلا تما اقاعرككساو رجلا سرا مجد د



 ناسا قف مارح

 ١ - جلعال(نبانعىدائلا سياتل حابرو وص عم تيهاذا مجرلا تَرَ

 !برحلا ك_اوعمتجاو اوجاه موقلارعت | |نم ةخّشلاو اًناَمَن تركت دقو اوم

 احا وصون م لالا كالت دنع عمجسا ل هه كرا ابويه ربدتشا| ذاع وكلا

 وس علا | صم هتدوصل بالون ةَرْوْعاَكلا
 و روسسم- ' كاذب

 يحن املك ن سحلا ثيدح ا | 1 روع اًَملاو ىرلا حانجميوْحاَّتلا

 فجومهبويمسو#ا ١ هلع اَوّتلا دحاوٌروُعاَنلاو رع قتس

 ب -اهيلاج يصد ١  .ةمافورازااهريدياع قت
 اذالف :نلغرر ظظأ ناك ىلاو لاه لصرلا عت را البي ا ٌيَرحتلا

 ام - تر رحتي دن ورورحمم وما ى١

 - دالتشاو جرلا بوبشرجلا هرم امد ملا تت ندلد د يطيل

 / نكس بغاذافرعولط دنعا دك قديح روحت ةيشو ىدمحل

 اتابقاوانكيتاىا يلا ك | َتدورتعَل نبا نص سمو هجين يحتار اغا تال ةراعتسا

 اهيلارعت قم لاقو يرلعالاتانعانلا| | -ةديعب
 ارعنلا قاطافرعتف ىقادناكمييلعأيطا | ةديعبلاثاجاحلا نعُدوَتلا
 ١ نيف دج اميلكعلاوئفادع| | -اديجناكا اروع فس لافي
 ترينزطا عما داداريونتلا ١ |ماةساصف جارت نقفلا ف كاك لجر
 0 دادازمإعغب ا ذ[هو جوع نمماوق | اذ سامب تكن أمناو تبوصلا يدارال

 نانلذ سدءاكح ىذلاو للا رابتخا | احق ةعن ماراقنو حإ> لصالا وه
 ل | لعاذه لديتلاوهأ انه

 ظ سالك دهاشملا

 كيا ا ااا سلا لوم ال ا

 ْ -ىفنلا هرعت برق ه1 بلاوي
3 



 هسارم بكفر سن قدا. د

 | عير اجوهف ارك ها ركاب دال جا
 رقتسال عن لجر هك ناتاو

 ايد تلا حالا قد هرنموطو ناكمإ

 - ارهذّوتف باونلا ل عطقست
 تاروضوقو بهذ ىادالبلا يل
 0 اًنيكى ارك سار ىف

 ماى خلاب ّك ةرعلم سالف تا

 ركع ىا كائن نريطاكلاشبو

 ناميف لصالاو كسار نم تالمجد
 نيكل لاقيفساطيكو رع 5

 ىقحيدع لق المنع اعت .ةامط ١

 تلا عزنا ىتح ىورو َمَرَعُت

 باب ذلاوهرينلانبا لاقمننا قىتلا

 مم

 مشعل رف ةثيلدحنم قى - ١
 شيلا م ا أم معشلاوُو هد

 . |ميشقلخ م: 0
 تلآقسا ذالق و يىغصلابب ا, نلاب

 محتل لقوة 8ع جرلا فتتغضللا
 أمو تنوص ا ذالماوعغاداكوا

 ١ دلو تلحام ىاطق َّةَعتظقانلا

 اقنرىجايغو ج اجلا امج ءاجو

 زعنلاوطق اس تايندشلاو

  |بابنلا كل نب اههيش >نجالكس دري

 اعوقلدوا طق ٌَجَوَعُت ةزملا تلحامو

 أمنا حوقلملاو هيبع لوقا ذه

 نال كلو ةأر ل لاقبو ناسا ليغل
 امىا متغلاب طق رعت تلحام

 -ادلو ىااًعوقلم
 يق ةفالاف دخات جدرحُتلا

 و دربي كل ءاجام حايرل انما

 لع لبا نعدرب قتاوركو ارح

 حم لصالاىف سوحملا ةركنتلا ىف

 "ىجتىتللا لع تقاطا م تبوص أه
 -رسكع وا رحى دربلاب



 مبإ

 -م وجعا فاح تدون 2

 ارلا توصلا

 لوك ارا ىرشذ [لاق اقلطم حاصلادت

 دم ونيينعا ف توص را يلا ش(شيللا

 دوام مسام موقيخلا ضل لوق

 طفح يللا ىراأمو لاو تمي كازم

 وشو برحبق م ضريلاو حاير
 لعفلاو شاة رباك ةداكن ةارحا |
 عل اقي د الصماد دصملاو ؤعفلا# ْ

 وجال رعف ىرها لالالا 3 لل عينا
 باوملاوهو نإّعن ثيناتنوكي تاا

 يجب لعف دنالعف ناك

 اج حلا اح مل صج يح امم يجب ب يسم مح و يمسح. مع ايس ميج جا جا

 نيحبذ دع اند نمت

 !ليسنلا لا اعلا ماسلا 5 تدويصملا للا

 ظ ..ةزيتكو اوم ونيرقرعوعنو امد
 الر وعدلا جف يعنون

 انو داق ةربال امن رجد لاكأاذا

 ظ . قنص كم دج يح 8 ةىش م
 اسال

 امو و يل فيلما

 اقرا عال نءا ىلإ اَيوسنم دهأ 0 |تدوصلا نوه و ةيموكس تونمو

 نيل اير او ءاتناو نيعل اراَكَت حرجا | ارعنليتىذلاثا

 | لقب! 3 نأتي

 اليف نحن بوو تاك

 تاسللا زك

 , أفران اجب متغل ابّيعني قرعل 0

 ا باتكىف تق ىرهز -

 ادحاؤتعم نونلاو هنيعناب كاملو ءانلاو

 تاضن اهلك يلع اقرب ع ذإز وهو

 نيس جوا

 امكيرع لاا بلا غلا فهر ا داو عم

 ظ .يكاحردصلا نوكمع ل ئاكدلا
20 : 
 ىىنا لطي قزرا باب ذةّرعنا

 ال كل نكس رعت ميما ةيزغلا ريكا
 ف الرس جر ود نإمطلا لدعرل ميسم

 ..اقرافيال 601 عيا نم نعم بوم لاق
 كارأو ى ديس نبا لاق ءاش ابل( رىدحاو

 كل ذاهف سّتلاوه لوغت وذ يرعلا مس

 نيكد ىذلا عباخ يعن لو ا 1

 -عسوا طلاع هيج وت ناك د قفالاو

 هوو اخ رألاو سيلا هه
 ةزمشلا لاثم تلا مفذا ىف تلا

 سضصخقعا نيعلا قريزا مك بابذ د

 | خاج تاوذادب عمان هرط

 ل خرب امم

 ايس ل ل 7



 ْ 2 ع َ ش ب

 نمقل نكوراخيوهفر احءامنمعطسا | توصلا لوب صار دصم سوينسغ

 :نلاك نم عفترب ارم ءاراراكج د ىدنلا باقعلا قعم لئلا عمم جرنآي سلا كسل

 لالا ىلا تكمن يبو اعمشي دح كيف
 - ةينطدطسفا !ناعحالا ْ رك

 رج انجلالا ذب اهغصوءادوس ةيجزيجلا | فن عمار اًوص كيل صاردسم

 - نحدد و ثيطلاب رضا !ناروغلا مزال: ثيحور لقل اف راهنلا

اقيد.هرتضنبام وقل ابر وفعلا | 4 ملال ملعرش اريذع قدطارتتارلا
 ظ :دل +2 ل

 |ورخي تاببو بْيَط ىادوعلاروتجب نم 2 ةفينحوب لاق ىقلا نمركيختملا رى ارد ذا

 سا لسمك نين فص فاو زيود مف فدك نانلزولا

20-0 

 | دمو لقد نأاسح ضس قاقر حصتنم ظ لزج هور اوهو |ةخملا

 ب تابن ليقف ضيا داما ل 1 عاب | ركنا ميص يشل زا

 -بلقلا ل دبلا نموهرومض ف اروؤجملا ظ ظ - ثييؤحلا ريفا ذم نم نتاذ ىلا رحب

 اد صنمولا ل !لأق عدنلاق أ أس يخابلا| دك دك دع ةرضجلاد عال
 ل

 هسو دهس تأ وكيلا نمعب فرخأل اتاك اهفالتغال نب تعم يح لقص حاطوأ
 ظ -8لنيسفؤأ -ةفينحوإ اه اكحبيغلا ترا

 ٠ يس |ًاىكاوت ةزوف دوفعب اهنتنلماشلاب ضراءاضملا

 رصعل |تحطس ةيارلكو مهيد يقل اراخب

 3 ثم اننا اة وص, اخ ايصاددرمم د -راخب درج ةريغوا نقذ نم

 -اهريغوزمتلاوزفلاو أ ْ راوجلا ل عغمو نهم لا

7 

 اكل ةكسعي موشيغلا5 حرم رم رع و ري 0 انخضضتهزغارنم عفقداا مر >نغلار ا

 عل انجن زيف قنجعنلا عضوم ناك منج اطو ناهدلاد اع كانكو !نكواراو
 0 ل 0



 م6 ناسللامقن

 نجلا نم امم ميرنا نظي ناك نعي جاعي | | يسيزباخعملا مب ررشانرضرا ىرضغي لاق
 ةرهاخأو .نحاحب مسكي دال ةَرشُش تيمس هيلع هاش كل نب تيم«لوقا
 نسعللاقو لازرو نكي ىاءادلانم - تمابنلارشش

 1ع تدر دو دهسا نم صقل د21 ب كلا ىف نايل خلل بانك ةريشانتلا

 ةيفط تناكاذا ةرونشمو ةرّوُسَنَم ةزه١| تشن ا[م ءيف نوبنككحهزالا دحاو أه
 ضتناا هالو اكل تيقراهن اك ةيعرك | يتوعد حك شتنم نوكي نوبتكمامت الا
 نالوكراطقالا ىف مك اسوأ هركتيص -ةياتكلاب مرتسر ا(مدلقل

 ةرونشملاوربلاووحو ق ةروشنم اولاوم١| نضدرملاو نونججلا ارب جاعي يقر ةررشلا ها هم ا. - ل : ٍ هه وم ُت
 هي ص و وو

 اكنرلوق ةَرَوُْسلا نمو ةروظنلا بق
 -انكوءاؤس ىاتمي ىدينيباًوْسل

 مو نامآم ناطنسلا سك روسنا

 اساَوئِ ارو اهغلع نم:نادلا ترون

 عمو اكحو يلعُذ نع أهفلع نمت قبا
 نم بابل تقلا موه ىنلاراوشسملا
 (ق تلعفذ | ذهءعمنزوفلاق أبفلع

 سئشنيللا ىرهوجل فرعي الءانب اذهو
 بعموسراؤ نعلعلا نمي اللا ميقس أم

 يلع مشل دقو ا رين لع مت
 درماخأص ضيرملا نحس ايه شفي دال ةرتتش
 اقامرولاةدديسو قرغلو ءادلا نم

 مرش ناك ك لالا لوزعمللا نآرشالل
 ةشا ربوعتلاكىفو ردا نم ريشا

 ماك ناك عوفسملا َيشّناذاو الكل لاق
 اي رس نعضني ىالاقعنمطشلا

 اياصا اًدط لعلف لاق ا ثيدع فق

 سانلاررب ةوعالقب ةَشبمش لهم ىنعي
 ثورة ظنلا مل شكأ ذاك ذكو ماقرىا

 :«”ىثال افك ةررشنا (.رعل تسمن !ثيبدحلا
 -ناطيشلا لمع

 جاهلة نم برن مضلل
 مل مس اسس



 رم تاسللامعق

 عباصال(تاد غوريلا أمك ىرذي ىلا كشرط وفك إما نصرتشناامىا

 كارلا ننس نادساميبتوف ؟هزنع ىلآعت هثناوغررنتاع ثيدح خو

 .ريلا شتي مشدات ىلا ة تحن دعم الاسالاّشن درف

 جرا لخادنم عارذلإصعَرِاَوْملاا | نوتتلع تناكزقلا تلاحىلاموالسالان م
 عادلا نطاب ةبصعو قورك ىف لبق و ملمس رثرلع هبا اص نا لوسراز ديس

 اهنتدحاواههاط ىف كلصعلا ىهابقو | | لعؤهو هأباابربا ريافكو 5 رل لما ضعت

 هولا وزراوتلا عمدالاو معوباةرشان -سايعلاوب ال وعغم ىعمب
 ©سريهز لاق عادلا ن طاب قع منمرياطت عشتنا ام كبرت ابو أدل رشل

 متعاون ىف مشو عيجإم ظ ةايضولسعلا لحر لأسو ءوضولادنع

 ىفوشاَوتلا ةدحاو و َمْساَّنلا ىهوعلا| | ]ذا مانا ىف ءاملا حاضمنا نعستعملاعت

 نتهاذيبال تيم عارذلا طاب قورع | أ 0 شل كلمنا كلدولاقف ًاضوت

 رفلتخلا تامهعاةاهراتقناا (شيردح قو مخل نم نيشلا كرر ١

 هةبيصي نا ءدي قرتبادلا بصعرأتشنا - ءوضولا

 لاحم هعضوم نعيصعلا لوزيف تنع | |تجرخ ىنتساو تيشنتساا ذاف

 , اق خافننالاواَتتمالا ا 0 تايحو كيفو ثارمتو اياطخ

 يارجل هموت َّبصعلاولاةباعقاللا اجي ناز تيننتسا ظوفحملا قإطغل لاق

 نا ريغبصعلار أمين ءامطشلا رق لاق -مق ضنو وأ هارأذتنا نمو

 :ميالاقح | نشا ب صعلار انس اء سرفلا| | تيوأبتحم | شن اهرتضشي بشغل ارش

 ..ظقنلا داق راش اباهعطق حارمعلا
 دابنرجهارق ىقلاوهو قشآم ضرا رمش -هنمطقسام ٌةراقنلا

 -رطللا نمتييورةدوتساوا | عيشخلاذ اينما و مب شيف ام د النمل 1 4 0



 ناسللا قف 1

 ربل وزغتاارصإلا هطمبلو بونلا يَ | 8 ا
 ةطاجم طسبن|رثتناو نا مشع 5007 تْسَي ظريطو 3 7 5 ْ 5 . ههه ل م ا اسمي

 عانناريخزشتناو دتماو لأط ةريغوأ عل حايرو رول عر
 ل 0

 دعذاى أ ةرشناو ةّيأ يخل ترضفوأ دا, بجضخلا كيشنر هصصاضياممّتلا |

 مفر ١ ٠ اوفس
 وهو يصر يأصا لق القي لب الا يرت نا 5 ىحثو بوثلإ شن للان الش
 لرش ثايبالع نتا لاتيو اهرضيإ | تصحو هطسن ٌةرَكَع 0 ال شي
 اهنورشنلا لع تميم ىارشنلااهباصا ظ هدي عَرُدمَم

 ,ىدتكاو ير تنم ىا ل شيزموفلا تيار تاو ميس
 ظ ليوطإ شنم ىااًرغن اشيرىزابلا تب رمهياامسولج نمره نيحأ

 نم ةرغنع تقطن مخضلا بالا ترضتنا أتادتباىارينالاتناكاق ُثَمَكَتْنْ
 واَرُشَف اه ذتيوهاهر رةفواهيعادإ | شن ىذلا موقي ارك كيال

2 
 ١ دللشللا ع سلا عالة باميلا لؤد ثدحم هللا

 نذل نوفرغتملا ءاموقلارشّشلا| | عاقيملا زان ضع ةنروسلا تلا

 ل _ اقع تزخا ئشلكو الما

 د نوقف يهل] مووت ءاج 5 ى ا .صيحرمو مر شتنا هترشل نقف

 أ نع اعماط ءاجا امشي ذا انج | ا ها

 داقيى 0 نافل يضتوم عاام لحاأ لغدا ذا! ثييولا وج

 ءاضعالا خرتسي ف تسلا ميلعتم أهلا

 -نين خال شتنم| مهب درزن اوه ومس الور و ركخشيتلاب

 كال هللا مضوي كر مل ابتلا ظ تمدانالرتنلاوهدزت وبل شيم



 ناأسللاةقف

 مم محح

 تيعسنم كلا عثر عوطس دارا ةريطلا

 | عسوت مثاهراشتناك يشن ةبيطلاججرلا

0 
 او وفسشو | رشت ع شتي ىديملا هل هللا شن

 ما ةأيح ل يغاكت يملا ررشنف را

 دلاق د ضرمالأ شدني تنم اور أصف

 50 :!تدف ب جمب ناك ثروملا ى:ضحب طع |

 مر لاقي جاجزلالاقو ىّحوداع
 ُةشسلا لاو ىلاعت لاقايكميش د ىامألا

 هارلاو_تاملاو احلا ذل دلاذيدح كيك
 ظ 6
 شاعاذااي وم هني كيل كيلي اقي

 نمو تأيحا ىا سال شناو توملا دعب |

 - امآلا حاضرال ثيرحلا
 «لشس ىاماظعلا تشاورمعالارشسا

 نبا لآق ءايحالر امن لكن م هاو
 - ءازلان ور ريتآلا

 ةصأخ ميغوويىف تبه منيرلا تو
 لاق ارم جارت ىلاعت لوقو

 أ داما ةَرمشكو يوعص جرح ثي لجل فس

 ظ جيرلا نوكسلابرشنلا ثاسمملا ير ضحي

 مساع

 حايرلا تزيقو جحرلارشْشَت كمال
 | عيل رحالكنبارطملل شنت اهناكرطملاب قا
 ةدهقزق وغم موي يرلا تبهاذا
 عيسرلااعاص انو ل رتل ضلال
 ْ ار قمل حو تتبلا
 1 :تحاشأا جي ناررششلا

 سيلادعب تينيؤرطم بييهيمش سيش
 لواقمتع قمتعر ذا ميغلا ليال ىزروهو
 اهلا نمأ جيسي وظيام
 ةفينحونا لاق اًريشن بشصلا رت نق
 درس دناك يشن ىتترف اعل نتا ارطيالو
 -تيللال ثم تولا دعب ةويحأللا
 جتا ةاربا ليقو ق رولا راغتن ارمَّتلا
 -اضياءنع بركلرْمّلا

 يسوم مختل ١ ثييللا

 / يصيب مسعف وحج عرب نسم كسلا

 -,تعراذال بالا رص هةريضخا ىدن

 ا|[عؤس امسك نيب هلم لاقي
 يتسداى دن لباو باهذ دعي ىحاذا
 برجا ذر يعبر يثدقو برجل اهيخ
 - جعلوا
 0 دعب ب 2 !ءداعرولا تاب ٌيششلا



 ناسللا قف مو

 ٠ - تل ىذلا متانلا ةينرلبعلا راحت لمان 0 دما
 ا ا : :

 ظ -بلقلا نمو رش خام

 00 لا

 فلا

 دنع ميلر كيتضاراسم لدع عمس ايباد اًيوص كيل صاردصم

 | نننع نوي ثيحوراشنلابرثبنلا ننال نموا قانا نم جيرلا جورخ

 ١ ا | كنالزمزيقو قلحملا نموت 9
 دزيبلاورثنلا فلا تلماتناو قرطتلا سيفا أد فنالاند دوفلا نميزيقو
 ريا قالطاو ةيكاحا هلكت دويورنلاوأ | عب سرفلا نصوهليقؤميف نمدتوص
 انما وديا ليقو اريزقو ارضه رش زيجت ليهمصلا

 لاك زمشلا ١ ظ نيثوعبلا رزوشبلر ايل ازمه حاومملا

 سس نضرملا لاق ةريطلا جرلارثثتلا لفك داوصا نم مص لكلاق | يعتز سكلاب
 آد >كوجولاو كسمرشنلا ٠ |متلانمريوؤمتلاف ريركلا وريوغلا ويزعفلا

 ركع تاكل ار طاورين رديملازومركلاو نب زؤملا نمريخلاو

 لعالاز وكيار بلا جد لشم هلا دارا | عوهطبوصلا نما نهرين ريضشرجد |
 متتهوجشاسلاو ضرعرشنلا ناكشلإ ذ داو رف اب توصلا عفرانيبإْمتلاو

 هنينزايخنم جرلارنسلا لاقف ةديبعوجلا | لبتلان هينا يرؤمملاو توصمريز
 جوشلا شيق لاوبالاقو نتن هلبيطب | اد الودتم وا ناضل

 |لاقرمونلا دعب ارفاطعاواهغناوو رمل ءيفلصإلان وكي ناالكى نعل ذوعريؤلا

 30020 6س سيعلاءرما| | نب 3ك نيبال لاقي ديزو) باققريتخ

 2 جا |مضانركلا وتو خر لحرلا نم



 - باعجلاءاذاب | وهو ريل ل1 تلصوااىفاك عافتدالن ما
 ظ -ر هصلاءاعا|
 الشلالع دلل ةلكو ابلئاواروهشلار و ظ
 الخلل يور علاق موج لوا وبيلا 0

 لهنا لالا يت [هناكر ممثلا نما
 !ذاو نيالياقس ىاناّرسامتَت نارادلا
 امنه تا ذهليق !ًرادراد تليقتسا|

 ملام ىا نهر اذه
 ياو لويخلا قعرت تح شي دا |
 نبلزانم لاقياقالباقم ىزحبضدا
 -لباكس ىاحاشنالفا
 له و برقم ةولصلا قزجرلا مك
 راو كبرل صف ى لاحت رلوق و هرددص
 واصلا لامثلا لغ نيرملا عضووه لبق
 ليشو يعش غلا هاراو ةديسنبالاق
 رما :ةفئاط لاقو ندبلا ناو ةانعم
 نارم ١ ليقرو ةولصلامعل كلارك ظ
 هرفئلياكنإورتلبقلا عا ذاب ركب بصتني
 دك 9 الاه اكو اند
 سلا ليهصورانلا خخ ةيزإ علاق 2 2 انقل

 ممم

 اصلا لجرلا باصتنا مقل نزعالاتبا

 ياله أعلارهاملا قدايلاوت قاوم لا

 :رقتلا نطغل ا نيطلا لحل اربرعقلاليقو

 يت يصبلانطفلاوهورب يلا
 - قلحلاع ذل لشم ةيللا كبف

 دولاب صوب تخل ابا و هو نمل جر

 ىااهّلي اوي د[ دنا برعلامالكتصو
 اذا بآودسا لابو ليال امس نت
 ربذكءام قعبنا
 ريكا ةرتادو عارلا لاقو انا َحقلا
 لاو كلذزمز غسالا ىلا نإ جلا ىف نوكت
 لثلافورسفِنّوكى الحرلا ل
 ضنا قراسلا قرس

 عمون غلاةاملع ةينإ علا قت
 نميرق دن عوظو توصلا كجم لبعا
 هانعمو ةينايرسلا رك وةريرعلا تر



 رولا عالاضا نمناعاض ِناَئَمِحاَّملا لضم هالعاردصلا كوة 5كديبس نأ

 اعلن الاقو نآتنهأولا اهليف | القل عضوموه ليكو لا مضرمتلا

 ليالاوسانلانمناتوقزتلا ِناَّنَِّحاَلا قايملا وهريغاكر كمل اوهورنما

 هناا يلع عفرأم ىلا وجلاو مهيريغو كايا

 ادلا ناضالانمثيعبل 0 .-ثل ريغ ىلع كير وك وي

 تسوون اطبق نم ناك ام ىاناوأ كو بكتب اسال

 /ةسصقز اوفو باج كرم ثلا ا .نعط متفرع

 مهن لاقو باقلادع هونج اوه اصلا لعانمموقل لا ونريأ

 ةخسو بهاجنم ءالضا ثلث دع ازاء رفد رن اج كريت لج :

 لاقيذتسلاذهو بناجنم عالضا | | دين ول فاندأ
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 يضلا لدا ئاوجلا لديزوبا تايالا الأ | 1 و عار |

 -نيفورفل نم ا ٍ تاجأ مدير ةمماع شاقل مموج

 ناجل ك نم ثالث ىغو تاّرحاّكلا - يق دبا تالا

 قش 5 نم ثالث ظو تايادلامتا (ى ى دهم ايف رع ىذا عضوملا قطا 0

 باجزكنمتسفلددجيستأ| 5-1 ني ظ

 هسا الا احاغتاْلاو ئشلادع 0

 دم عال 3 كاكا | ةدش نماضج ب موضعب داك يلع

 -عولطلا رشاد ا -لاتقلا ف او رساتو ديجا

 راها متيتاورلوادابنناٌ مك اخاف ناقرع ناكر حالو نايا

 86 و ةرهظلا رن ىف كنذكو ملوأىا رقد اقرح نارحاتا امداد

 كك :اةاطمشال صم ا ثوسران ات! شيدحأ | - سرغفلا ٍ

 يسوم دي دموع بصح مس ربع هيحصل دم اان ع راوي سم سن مع مس سم 0 و م م ل
 وحس سس اس ان حسو سس



 ساد

 /خكاوهءارفلالاةرالرخاشلا أ مفونا نم | | ماو فاوملاو ميك اومزتلا
 نم هش و زنزا نم هد رخأشنلاو - دولا ةلا نال ناك وعم او
 ءاّضيا شي لحلا هك قلحأ هوُفَمو دي لخدارتق انلا بلالارخحن
 ناكو تملك: ارتقراطب ىََكاتَتِد | | ةقاندور لتل ًابفن ا برضوا مكن دو

 : روغنو يضغعممال6 - كإذ دعالر تكروخخ
 ش١ رع جو ىدارصلا اس ا '[هدلو كالهىتلاتق داروخلا ثيبا
 - اهيوبه دش مضلاب ميرلا هدا هيما ايت تصُتر لتالذ
 -ليلحالاعس اولا رولا ةخانم ىهوريماهب اباه رخص [هبلاح
 راو مهدحاو رشا ةَرواوقلا| | قتلا صولا كهوجلا ةرادروتف
 ظ -نزيكتلا لافت يرو وَ | | لاقيواهفنابرضت حر لتاكىلا

 -دحاابام ىاتخاحاص[آملاقيا | و أرفناق كعبصا لخرتىتح
 ظ 9 7 رح حل خر سكلاب رتب تر
 رم تنتدتو تخرتساوا َتَمْفناو تللب
 منلا ناروق توص ىكجئ صار دصم ملظع لأ قيرمعظعلا ثالدكو تمتص اذا
 |ذاعمستىتلا سفن ةرخوخو يري خا م اظعلا نم ٌةنفلا لبق خان رج
 :ض)بعلاو قصملا هو شذلا نسيم (مخانلاويقب اصيفوتلاةَخاَتلاورتيلابلا
 هنرمتلاو نضل ان اذه دعو ءاذلاب | | جرت يف جرلال خدت قلاماظعيا م
 كل عضوملا .ضعيمرخل !لقتس اش دحاو - ذم اظومنم

 رغلا يلع قي هميظ ايخ فت وصلا د ماري
 دودمصلار لا ”ددصلا مكن || | _هبطضم تءاج قمن اكتوصو
 | | مضل توصل غانا ريم لاقي



 اعف ل صالاورثنلا عورف نمل ضشلاوأ |
 مال ن طب نمد|ولاج زي ثيحو جوزك نيتي ينديولا# 71
 مويا <00 0 ون
 تقلطا رخل مرساالعزضخلا قالطا دجيوأ ظ -مخّنملا نم

 - ىلا ق ةارابملا لع ةاضانملا يي
 .: ءارلاب ةزاقملا ف نفىلي ماعنلا ضس

 رى ْ قديم دارا لّثّتلإو

 نعل ااوهيرترتمأعنلا نطب نم أجور 1

 هنم بب رق هموقلعلاق 'مرقملاعم | | ءاتشلا ىف ءاموم اعنلارطم نوناياوناكا
 -غصورقزو ضنا ١ ءادانم ةديعبلا تاوثفلا ةلوقوف بو

 كانتا نناككتيوصريدتلا | |ضيبلاوراذتسا ظيقلا ف اهوكرس اذاف
 اريك هكفتو يفتن أب سغلاوراخلاو ا ظ قْمسلا كر ذف ءاملا نم اهي اماوهرشو

 2 !وق معيش ايخ ف سفنلاو توصلادم اوم لا

 قران ىرقو روم اًمالكِع اكاد اءاملإ ارم اى اومرقت ايلكمولقلل ٌقيبتلا

 تايالان الن يمتؤلادوجا و َحاَنَو لاق | ,ضمبل امس عوف د خرضمبلا ف عولعح ناب

 | ةردع أحلا فرخ أن نا ىرتاكك لال ظ ملم
 مط للقيد لييوأتلا مببشاقهأسلاو ْ لوطامضعي راصد ثلا تينلا لت انت

 ىلا ةرخان ليقوهرو لياذا رتوش | لوطا ضعب ةر ور يصل صال, ض عب نم
 جٌجيرلا بويغدنع اهبنم ئج عراف يسم ب

 ثيح ليصالاوه يناثلا ىنعملا ياك | بدال واظنلا عزالب نالتداغنلالة

 0 اهليلامسؤحملانم غ ازا نوك | | لصنلاولبختاو لعنلاو لستلا نا
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 لا لثم نال رم ةيقب تاذ ىف ْ ظ لشلا نم اهيام دام عززقس١كئانكَلشَ

 قه نمترغب نمولخلال ةقانلا ا بارججلا قامت ضفناذا كلنكو

 لانو اهنالليِجزلاٌ ممم |  دازلا نم
 -لذشلاو ضّدملا | ىنعم اوبناىاريلائساكلالئاتتا

 لنج | | هيفرهاظرثنلا ف دهاشملا بأبضنالا
 للطي حب هلم فلآ نمما ارزيلاعقي اكميلعاوعقو سانلا ناك

 !باوصالكنيب نم مدقملا كلغ لثن بر شدملا

 . الة زيعتسارخ جور نم عوف ماداللا | تاو مومف ُلْنمم مهلا َلَْم
 ع ْ - يفر حاظ جوا نعم

 ات باعصا نيب نم لت ظ -ثدورلاُق يلا
 اوكف عضو كلير لولا ف مللاَل كَم
 روم اعطقم

 1 ةكساو اونو اكان
 لاو اوم سقناذا ءاملا ىلعموقلا

 صو لقلل قيهلا | 1 -اريذكش لذ لعقت لو
 دقت ىا قت َقكتساف اةقب سلاش ليقورعم اع عردلا ُدَّلْشْتلا
 ٠ دع زبك 2 ١  لشنل لزتماهنم حعساولا ىليقو ًاهنم

 ذكورا مر بإ تيشرت وَيتقَتسا 00
 هل ثدرعتس اذاانهلك غادر درا مالا اي عارلا ني
 زمالك ةروصب ءأتنربالاروصت كلمات | ف نّيتكيس |نبب ىلا ةيقنلاةَلْشتلا
 اهراصو ا/ادوشاتا> ءأتلا تداص| | اضلاةرقن مش يلعلا حف |هاظ طسو
 ٠ -انيعةرهشا| | مالت اي ءارلال هيميق
 ظ ىشلاوريخ م 93 انتل ١ ليقوم تا ذى منيايتحوا



 2غ
 و
 -ءاغبب بنجارتشلا
 | هعبآ مصارمقش ارك جْوَتلاَرثَ
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 م 0 -قةمئاكميف غلابمزتن َنَعَط
 نان( ةوهولاورعالا تععضلارمَكسملا

 دعم اقلاىامس رف نع ةَرَّْدْناَف منعط

 جراف رنعطةانعم بلغت لاق كترتُ
 ىايرتُئ افرنعط لابو مفن!نكسفن
 -ةيراقتمأهلكم ععرا

 ةرثذ دلل لاّقيو اب يصريلعم عد درس
 ءالا نوكت نا غيني ىنجنبإ لاق كلَ

 ميلعت مف وقلماللا نم اكتب ةرثنلا

 اتدتعاماللاو اهرثن اولوقي هومعرد

 نمرثكا لثنأبأإ نا ىنعل لصالى شو

 مارد (لثملا يمت نب الاقورثن باب

 ًاهعلخ ىاضع [هلثنو هيلع اهيلثن لاقي
 لاقي ىرهوجأ لاد اهسبلا ذاميلع انو
 اقيالو لاق ثع أهاقلا ذاهتعمعردرتت

 لصالاو هر نا بيراك( لوقاد ايلثن
 ناكعالا ب١5 لوالا نالمعرف لثن نكو

 ميسر نمو اخي الى غج نباىأرو لثن نم
 -ىنعلا ىلع ظغللا

. 

 برؤلا قش دنع ممياتوصكحيردصم
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 قالطا ميسم هرذكو هيشم ىفلكاتنيك

 [دهامزمنفعلاو نهولا كِعْرستلا

 | ىشمي ع دلزرتانلا ىشمؤ نهولا
 اعطابتم
 وذو راو ةعطقنملاىسفلارتاَوّتلا

 | يفزصالا اسالصل اهرتو عطقت يان

 دااورتواا تيد أجي بلصلا سوقلا نا
 4 دوعلا ةبالصن

 ١ كَ

 اعنسابلغزنز نم ذوخأم ىرقروصم

 رثن نم جورذلا ف
 بارتلا مساو أهبارث جرحا ركرلا لقت

 كتوفح لوقت لأكشلاو مليم

- 
 سس بسسس سس سي



 م

 ظ -اهقرفى ا ةءاعمارننف هاجو

 اور هزالاوتافاوضرعموقل رع ات
 ٌرثكل قو ةارملا كل ذكو دولز شكا ُرُوتسلا
 ا حم ٌتكرثن "شخ قو هرثكا أملك ثنو اداو

 باشا رش هرثثو اينطي اذ

 بلاغلا ث اهنال ةرثكلا اعرثنلا
 رثئلامزالت

 امال شنم ور ثلا نيب كرثن لجد

 7 رليك
 .: ًارثنبمزال 5الاو اموموشيغلا ةركلا

 ارت ميشو ًابوص ثلج و ةبوطرلا نم

 و ارخادتع

 ”0لاكأبغنا نمر طتكر وعن نو 5 اخ عاش

 للدمرع اك 0

 لعفلاك ل ذ

 انللرساطعلاكلبلاو باورللل زيخُتلا
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 ريس تيوهور | حارثث د لافي

 ْ تنال نمتجرالا

 ْ اهيفنانم تحرطاذا ةاشلا ترث

 ةاشلإرثانلاو ف تلا عمد الآ لاق ىذالا

 كالي ءطعقالطا ذه ةرابطلاىف ةرثنملا |

 ظ وطرق نمرداثيوسوصام

 ةهصلان اكل ئ اهنا نمَتسيك عسا
 -قيطملاو

 تسطع ى ا توحلا يرث دارجلا
 رقاد قطنتس ىل يهدم قطنتسا ناستالا شمس 4 ٠

 اتييفالاو رانيا ننال س غن جا خ

 |ًديهرسفللاب نال [مرثن وشو ىنعمب
 اضياقنسلو قيقع لعمل لع قالطا

 ذدنع عم اتوص كي لصار صم
 -لّمحلا

 رثهلا لاف النفدالا ىرطة فما

 غارحاارشنتساورثتن او لجرلارثد

 هلل اقيىذلاوعلا ىمس هبورثلا

 فنا وطشلعجاهناك اسالكم
 لايح نييرامشلا نيبامتجيف قرثشملا

 لاسالان مه ثا ذكو تفدالكّرتو
 (لصو أ ةزالا د ورط هسالا ضنا ظلبقو

 هنماتري رق ةجرغلا نوكو ىنعملا

 رثاي دسالام وج نمرحجت ةرثتملا
00 
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 رخعد ظ  و- ةتسارشورمفلا قالخابأهييشَت
 |رثدم هنع عمي دوص كى صاردصم اهنمو يضرك َو سَ لجرلا ف
 |ةبلصلا ضال ىلعيعشلاو ةطنعلا توما
 اناا دهاشي نجل قيفملا ق ملأ تساو ٠ داوسو عرجع ءيف 2 السا

 ًيموقسدنع توصاحلمعيوةطنعلا | الب ظليخزاولا ىالتخال م دا
 -ضرال هلع ا ةيطوؤسو ضي وخلو فراش زلمش جرا

 هب عرت ك ديب غلا كارشتم 23 ىي نك و دوس ططل ءيف كرم
 ركسلاوزوللاوز ون ارتن لشم 5 فتم 0 ص دوربلاهي

 راثيلاوهو رنياذاب حلا زان كاذكو ىف كازلا ءأملا هالك ا مرا

 ااكنوأرتن هويت تيد موو يةعيغوانامابذع ىنانلاتبش أملا

 تنذر انو ىشتقناو ه َركَسو را ليقو ىلا دحعالالا

 هقيظياتوصتعم-ورنبلاو بحلا اهذصأي 1 ريما ألا ل يقو مجات ىا

 تكف كك ةرالم قارا توصلا هيف ل رت ىذلا فصلا ريذكل ١ءأملا
 ا .توصلاثا ةنايكندسملا اهيف هّنول 52011111

 سانت لبق و ةرئالف لشسك كم صه راتمم ع عجب أعملاويىتانلا ىلا لق نر ةرغ

 ادمنت اسايه وغم قرعشلاو طنا | - كازلاو
 ظ 3كم وو غم "جئنا | | | . رهلا دعصياكدعص لبجا قوم

 ةدسرك ايري ثيدحف | رماتشهمملا نولطدراص ةينبعلا كيرغغ
 اتعساولا شر وْ ءاشبلح || يي رحلا ياي

 روستو تو تاهت | 'بضقتورفتةفعج ةينابرسلا فوقف
1! 

 ٍ ييسأ| ٍإ هر ميلا ماو

 انفي سل هسا طش دل
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 افلم ن اولا نمزناشا زيف عذب (لطؤاناهد سلو س.كماعطاا/ا
 ناولالان ممن اطير م منا ولالا تييمس | يجعأتلا تيد راثالاو ساقناو سقنا
 راهفجيو 000007 رفحا | اعس هضنيىذلا
 رمت ري دقي ْ
 0 ا 2 ١" ويستاسرجل
 0 اس سو طورضرالا قرشمعمب يب ةشايراسلا غربت

 اهنضع) ناهتمراغصوطق هليل ْ ينمي هنا ميس لك نم باطل اربنلاو
 1لالطاولانايغللا رف دقو, ضعب نمأ ْ هرج د لير اكامبإ

 0 اع ظ ظ
 وهورضلابشمعىنلالينض مرت | ١ ١

 كيناةعقرو ءانضب .ةعقبم يق نوكين |١ رين لصالو ريذ نم بيبرف فر د صم
 اهيفىئلارمااؤعل ثلاو ناكن ول ىا دلع. انمق ةرفحو ضرالاربن ءنأي شاف
 - ضابب و داوس 0 ىدلا بلخملا ينعم ةيناي سلا رمش
 م !الكدعو اوريغتوركتتى امل ممَس 00 ضرالرفل ارفجي ثيحو ضرالامب فحجي
 لاقي نايضغلكتةمالادباناقنتالأ امرصلا ل قنوق امن ىس اهربس ميل
 كما د ارمثادلج نالغل نال سلا !_ناول اي نولتلا نمرمامزاليامىلا
 . | كمارشرفلادولج تسبن انا لتقل راك ناكنيدنوا سنك ربل 2 ةاطتمضرلا هلااغ تاك لاق: -ةدشملا نمو ةفلتخم
 / تتقن اءادوس ىيخا و ءانصيب ةيميفىذلا
 ةيدحف ٌْ 0 6 قانالورملاو |

 وهلا م ًَئ هس دسسالأزم ثدبخأع ارسلان مبيض ظ
 -- - ب ل در وم ا د



 ءبلام لقتنريني ةيسرافلاب نيجا | | ىلع ةربنلا قالطا ةرابتنال ةربن ىع

 ةحربب سيلو نونلاىلعايسر فلا | | !رخالط اف وقرقحلامفعملا ىف لاعتسا عفنترلا
 ' -هيجوتلا# موبيل -رلوحأ دعا نوكل عرقشلا طس و دع

 نبا لاقٍجالعلا لإ نع تسال سوقا | | رجهتشا لقو هسا _مرولا ديلا

 نيتيل الار ابشن ل كلذ ىراو ة ليس مكي امنع مّددا ىغدرغشي رح رنمو

 أمهم ضو | | هتمربتنيرفلا ناذ بصقلاب للختلاو
 لونملان اًربن ةريْتيناسب هربت | | لكو رسم عفتوع كو طغنتي ىا

 هتأسلب عانلا ريش ارحل نياق واين عرس هَّسْرَبَن لؤقفتعفرأم

 ءراكمل بسلا ىلاعقرلا نصرينلا لفن ا هيي

 'انيلا وام مز ولا ىف دوج ولا ءا نيالا ثيلاؤ و صعفرإ رعد ذ كرهنا سلا كيرعت

 ع اطترالكىذ دوه اكداذاو هو سو رمرب ىا ل وحلا سارة ريدي رجلا

 -م رولا نم ثم تالا ماع كانه ىدرلا ثيدعلا تلب اثنا

 ةيودرسكا!يرينلالدقو د داقلا يلا الج نا رع شيدحنمفن ٌةدامف

 مزوريعبلالع تمدداذا دارقل ارجوك ؤ « عوف ند بصقلاب لام نامزيف

 رقلازمرغصا ةيبو دريل ليقو اكدم مره ىرخا ةروصربتلا ناب تاشريفسا

 يل ااًذيرال اًريص مم بطاخل 313 يصّركتملا

 . .-عولعو

 -ربنملا قوف مفترإريماكارجتنا
 اقتل ذل نكد ييمسماوعطلا رتل اربُكملا

 لا ذأ .

 يناسب علاق ىورملا ةاكح عافتداو

 انش و هيه دج

 مي :ءافدحاو اعطاه يي

 ماعايلازالربز ىطاوعينو عجبا عمرا
 ا د -عفترا ى اوبن معضوم قبصاذا

1 



 ١ ني

 و مقرلاريَّسلا ل صا يسن وهامغ ا ثلا نمزتلارافن نم اًدوخام

 ٌىوف أم ىلا قالا عفر ديلا ف توك ١ناكف م ىدعابتو تعرف اج

 اري نمهطامس يقفل ر]ب قمع | | <تسم رفذ امزيب تدخلا ءاسلإركت آه
 ١١ ىف سلف !ناك سلخ ارمَّتلا الجر نارغشيدح ف هراغن كلنف

 مسا نمير عفرج.| عت ءوفردنذ بصقلاب لاخر تام ىف

 مالكل ايراتنومالكلا ميصفراتن لجد | | ف غعم عال لأق بصقلاب للختلا نع
 - غبلب يصف | | اذوخ أم هاراو ةدايبعوبا لاق. عدوىا

 م ًايصراتن لحد نايل لاق و ظ ىلا نمكتلاراؤن نم

 برعلا سعربُسلا - ىرابسالا نبا - تمدردععلل ءارنا تيرفنلا |

 قرد لجرلارك ارث لاي توصلا عافنرا | | ثداحتوص أل مما ليريف اصعلارت اغلا

 توسل مق. لعاب يكرم ذا - ناريطلا سنع أهثيرزم
 مءويصغلا مقري تيتو ف ليما ايقل»اطعا ناكابفشل شا ى ادع 925

 ادام ىس لاذ -نسضحعلاو نجل ريفشل ْ

 عقرس ىنغملا ةريذو عزفلا يصريّتلا| | - ةيناربعلا ثلج وياك غن

 حادمترالكى نعم ضفخنتيتونم| اذكعرم ةيارلا ترفذ رن ايرسلا كت

 ماهبذ «رصأ | - تشاحو تراذ يرقلا درفنو

 ىدق ثق لهوش ىا عرحرتمالخل يح |
 هو نا | رختم

 عفنر اىتلكو ةرقئاادطسو ةربشل ١ ١ اغلا ًافلا1هبب قالا نم ذوخام ىرقردصم

 ةرابعلاةزعل مرات هيمن نم ظ -مجبرلازم يووم عاب
 م

 نم مغنزا ئش لكربملاو“ ا عقر يش لكو لا زيها مالكل ابرمَّتل



 [تالاقف اسر

 دلما قتتسملا عمن وبهني ثيحو | | .ىمسف ءيفصو «ريفن مول ظملا ع قرن مم
 - ضنلافعم قةوزو - .ثيخلوميلارغتدط 5 ضف
 | زوجت اوبهذ ىاىمنم جاجا فن | ؛ برت ةرف انلاسرغلا نالقرغنلا نما

 - ىنلا عم باهذلا دوجو | ظ - منع دعبو اق رشتنك سونا نم
 فودامطهرلا كبركل ايرغنلا | | اهغنوار افتر طنمو لتبادل ترن |
 هنن نابع( ضن ع لاورلا نم شسعلا | |سرغلا ترقن لصالا «(تعزجى اد
 نودامنوك بل اغلا ف طهرلا نال أهي نم مير خلا هلي سرفلا نال
 لجل ةريهع لاق فن نمو ريشملا | |مقالطا ىف عستارش ارغن ليفي وص
 زوجت مهلك س اثملا ضعمب هلاعتساو | | نون! مزال لهاشسمب باورلا كع

 -نوجت ىف | | نكشم مل ناو ًاهيِف عزجلاو ٌحارغلا
 انامةكاح رافنو ةرفاتملجرلا فان 0 -تدوص كانه

 هلعتساأم لواق ةرفانملاتءاج| | ؤبهذ ريفنو ضن نورفيموقلارفن
 اترك أ ىلا نولئس اون اكمهنال ظ ماهذلا نم بلاطلا ىف عقيابفلاعتسا
 ارضنزعا | -نلا ندع
 ليفنت)بحاص لع ا,هرحامكأعلا ضن | | حوش اننارطنو اًيغن تريغو ىلا فن

 يافملاوغنملاو ةبلغلاب ميلعىذقى ١١ |. رغنلل باهتلاضفعرقالجدزو# |
 ظ -بلاغلارفانلاو | | بهو رف اراقنو اروفثرفينرفن |

 تلَعَسا ذاذ زكى تلا ىهرفان ةاش | | -ىفنلل باهذلا طوع قالب زوجت
 مر أنلا ىف ةنل ٌىئضأيغَنا نمرثتنا | | كو يصنو معماو فلم ولا ضفتسا



 ريو تاآسللاهقف

 0 حاصؤعمرأج نمقتشمانه
 2 رم زاللا ىضللافعم جنه قاقنألا
 يلا وصلا ِتيروصا ل جرو ليلا وصلا
 هلت ىذلا نوصلالىلصاردصمأ ١ 222 - ىلا نمالزو للا خوخاموه
 يرلا مجارخاب اذونم تاراذا سرفلا| !بولق كيلا ّتلمااذا يشلاتلل تر

 بلاغلاوش ىأرلاتومصلا [ييزنمنمأ (نكمياهليمت ى ام اراك هزوصنال
 تدةصلاو نيعملاوف ٌّقافلا توصلاو ابنكتمالواهر روضن الد ارد ن١

 ىف ةقيقحلاو نيعملا اضياوه ىنونلا| د ا/تلصفو منعطق ثلا تّص
 سمو ومنا دقالعلا

 اهب ضم نم يرلا ججارخاب تتاصفأ امم اك طفلا نمل عل عمتجناوهليقو
 ةيدنحلا ف ليخو ارفذ ىأعلل ليخآم| |/يكلاورا وحلا ثيللا لفغلا نم عيطق
 عزا يصلا كل ةمزالي ثيحو (ىفاأ (كسملا ءاعو داوجلا قبلا نم عيطقلا
 آي نسا نعم ىوخ اراص نوفخغاو ةروصلا قايساكريذ ةحطقلاءلصا
 00 يعرض مس رغلارطنت اههرو ضنلل | | وه سارلا ف ظحن لش اننا نم مكحا
 |ذلاو ب مهلاراص ولا نم ةبراه | | ىعس نرقلارومصلا ةروسلا نم بيدرق

 لمعتسامثرفنلل ايذ اجيمفعماضيا| أو راولا هروزو ءانحن الشال:
 نم اناكنإو ليجلاودشلا ضن ىف | (ماَوىحلاو ةبيطلار:ئئارلاراوصلا
 ىعمف_ةزنلا لاعتساو ىرضريغ | |ليقو ثاسملا نمل ملقلاٌراوصلاو
 لج ديناسفذ ةيفيكى ىلا ةهاركلا | | طقس ى ارك مدرعض نمةعطقلا
 رف أثملالعفي اك 55 .كللا نعضاعالا موضي ثييحلا قدقالعلا ىرمداال
 هن اعلاف _ملاعتتساو وذا نم | | رم وة نمطقسي ىا متلالعكالا

 - طقسو اه مر وصن ءيرصن م ّيرص كال نر را ل ل



 اكثديا هقف ما

 روس سل ظفاحى !ليامروسّرُس من١١ | طخرلك راَريلاوُذ يلا تلاوٌ يلا
 هن اكتص اخو يدبجى ا روسو ش - نعكلا نطب

 -هيزسابملاع') ١ 0١  قفشن بوتلاَرَعَن
 لكووإلعا ىا اهسارروُس ءاللا باصا | |ءاصقا ثءاملارقنسم ضوحلا

 سرا ٌةرْوُس ةياور ىفو روس عفترم نطبلا طسو قتلا :بقولاةٌعشلاو

 إ

 ناىلعليل دانه للملا وسمنمو | | يمس ا ءافيخازم ىقاعملا نه ىعل
 -كعافترا نمةنيللاثوس | | لع فوجا ناكأ دا كيسي نزلا يم
 -مي عارعيلادوعمفوجف
 داص ىذا عمضوملالصا ملط ضماوي ملا
 ةطساوب رجنمذوخام لقرذ الصم | عي*العؤ اطار يضزتتسيو ءيف فتح
 للناكمنمونعلاريفرصائوراسأ| 2 ءيلع سلي ىنلا دعمت
 ىاحىلا لاحنممظعملالقذ مثناكم | | فورم ميلع سلبي ىذا ورمل
 سعت ةروصبر وصتلا قف نوكي ثيحو | | رثرسو قئعلاو سارلا قنسصرنر تملا
 روىصتراص يلا>ىلا ناحزنمىنم | (ىقتساأمو تعدو ضخ زسعلا

 ظل ورتيناذلا ةروصلا كمل ةدلاوخعم: ظ ماقمرث مىطضملا ل صار يلع نارطاو
 ةدوص دق م يلاداصي لكش اىفال 3 :«شيعلا خه دريش زاسااغألا
 لكشلا كال خىلا هراصاىاسوصتخ | | رتسلاربس نعيرقوهرتعنلاءارتسا
 -ميروصتو ءليقو ميلاداصف | | ملك ة رسل اورو ّشلاو ءاَيسلاَوٌمشلا

 + و 5جنءدس
 وضل هيوم ترو علا ثروت
 كرو ملا دنع لروصتى ١ىل

 داّوُص موفصعو تّوص لوزلادأدص

 قالوا! شيحلارنرسس نم ماوه حفلا
 دوسان منيرجلاءاع دهاششىقلا
 >قالاعلا يداالملاعلا نطفلاروَسوُتلا

0 



 اه. ثاسللامقك
 مخ سس اسس ع

 دال صوهو ,روظاو رك ناسا | | عا ضمد اص رحب ىرخا ةدوص رج
 -كلض ىلا لفن مث نايتكلا لالا اق اع واوا

 خالصا ىضف ا ىااثيدح يلامس ظ - ىنشو مدخلا 3

 ١- سب هيلا| |بلقراس د ىرج ىرخا ةروصق رس

 هوه ىفجرعتلا إى لالاىارتستس 300 و-دنم ل هيدامجو هوجتالىلا صقأنلا
 - لصالان م | | مظعلا لاعارراكلرج ناتروص لة و لج

 دليلا لك ملا 0س ا وز سلا | | دال لايم لقن لع دحار لغيال

 د فلا ابي يرتب سي ىلا | |ىذلاماقملا لذ ارزعىلا رجا ىضغي ثيح

 ىف الوارتسي بال هذوج يش لك يس | | ت”لاوزلا غاصي لاجل كا خريف ناك
 - متكيدن يااا | لؤيصيف ايواو عاضلا لعجيلاز
 .عضماىنإل ديه ضورترر ا امك مّّشسلا - لاس

 لآقو ديعب لدواتانه لاجرلارعرس ةشايرسلا غدك ع طفيف ,اربعلا ةرمرج

 علإ ىف 5 نم كل كشنلا شيللا | | رحسسجي اورحظعلا ةين ل ريعلا قرص رتج»
 هنأف (كمي ليسن ذ لاق نمو ترّرعَست - سصنعلاو

 طا ش0 | عطق رمزج رم ذج رج ةزناتيلا ةيمرجا
 نالكة مكاو مطسوا ضال اَرَسأ | 5 ىيغو تب- ىضق رمكحا

 -هب ْنَضْي و فخم ركالا ظ
 هطسوار نر لمسو ل سو بهما قيس يسم ظ

 : اسوأ | ءانعخلال اير صخرج نم قر فردصم

 |معرلاو يتكك قل ارسال م جيلا



 ناآسلاهّقذ 85

 0و يصعب دوم اح ذا
 ظ رةيانجي نامزاللا 0 ةكذ بجي اكامزتسا ملكت

 فراك فلا لاو قطنم
 لوقلا ف شمفلا اَكَقْلاٌع ع

 ضرلا يلع قا نا ياام
 ركاهاةيلعلاماذا| ديه

 . .هتاذفارهدلا ىنخ

 ترشاريلع ٌتْيَئُخآو لس ١ ىخا

 لمت لاري لا لصا

 هال ديت رج ص قتغم عذر دصما| معمت

 رص مرج حريص م يملاب نيارلا #01 ى يتحا ةروص

 ظ قوم انّدجا نم عطقلا ىضعمب مرجأ |بتافلان كحول ىلا لوصولا ةانعمو

 عطاقلا ناكذ اهّكل أم نم ند اري نم - ىقللا

 وثم ع دى ةصخررل سيلعذلا هنكاو ادري ليعتسمال .ةينرلبعلا ق هنك

 : ريزعل عتسلو زبر علا ف كن م بنرق
 تطلب اطزحلاو دعطلاابءاع ىلإ ىعم

 0 -نتحقلاو
 ىاكرينايرسلا ق فاك



 م تأسللا هقف

 أه تطلخ خوش لكوتطلخ ئغ !تيناق | |بيصتالكثيح لظلا نمدفغيفخ عوف

 -قالاعلا ىرداإل ٌتيناق لقذ امش اراك ءاتشلا ف سمشلا

 محاوشو اًقَنك اوفي اهنول نق لاقي اميف
 نم ىشقلا نولب يبطل لعل نأق | ظ ملا وون و( ن مزق اكاردرصم انمقلا

 -ةلادمفلا ظ يعمل نيب والعار ءافتراوهوٌوُش

 رماداى ا غلام اق | نحر صال ملعن يقر يغنم نراذاو
 3ىناك لايعتسا ل[هلاراخ دا آنا | ْاَنَعلا تاقلاب ءاحلاتل ضبا ءانىف اكن م
 ملا ألا ءازؤب نم 8 نمريوقلا ةدعصلاء ان ل وعرلا

 هذان ورغد لالا هامش حولا نقلا كل ةكيرمصقلا نمريشك
 امل عدن ىكتفت ةيراولا يي | ةيفجالورتماغتسالا قكمل ميبغتو» |

 عمابعللا نمتعتم اذا مّلعاف م ١ _بصقلان م ةانقلاب

 هناك تيبلا ف ترتسو نآيببصلا ا عضومب ماع ىا ضرما ءانق نه دا ١

 7 ترخدأ [رغمءاللا ىلا ىلوصولل عبر ذ اك أملا ْ

 !كلىنقاو ٌليصلا كاش افلا
 -ةينثعل عنصوم# كالعجبا | هيشنوهداق غلام ظنت لا رمرظلا حانق

 5 ْ يسجل «بصقلا نم قانغلانأف

 لا | ارخدعلاب انقلاوسابكلا اًنِلاوُمتِلا
 و ولا أي ءانؤتتقبوو ىنتجي اهيدنال بف ةنعل

 9اس جنم ميلا | (شمي حلاة امكميلالؤتسام يلع

 - نجلتم نجل شمرتسلاوو اذنك _مملسملذالتتق لثك نم
 و - 5 ريع ددرنو كبل ملكش نا ةيانكلا | موالعلاىر دال ينحولارعملا ةانشلا ظ



 اال هقف 1

 ىو
 ئغ ى حا عروصوهو قردددصم

 ك ءقيقحلاو فاقلاب ميلا تلدبا

 ظ أعم ند
 ىجاتطساوب جنم ق تشم ليذر دصم

 هيناعم نم ٍقيقحلاو ءازلاب ميلا تلدبا

 ةانجر خي ىنتخمان الز اخ دانريناعمأ | هاعلاروزب املجالقلاةدولعملا قدرا

 | تاذالعي ٌمرغوم أينع لكى عضز ومش ملي درو دقران اى عرجمت قهاعلا

 -تاقتشملاعماهركذا عن نمو روصقم ٌق زول زن لجرلا لف زم

 :ٌئينتقاو ناو عوق ىلا تونقأ| | ًءانازُم فاذو ة ىلا كاذكو دو دم
 ٠ كس د لم و

 ءاكتيقزالاو لننجإلاهتسكص كا| |انلا ىلا يشّدَبْمْرَت ٌةَّزنزكذذو

 هما ههرووب نحب ظ -يقانايمللاقو

 (ميطتتباث ءلعصلا>ىا قوش و وو لجرلاذلورخزلسكلاو رقغلاب ينل

 ابشكام ينقل دينو ةيواوةلكلاو | | ةةحامب قلا ةقالعلا ىرداال ة؟رملاو

 ا اثتقاو !نيجازلع بضل اك -قعملا!ذهردصملا ف

 امايتعامسفتلاا | آش نم :قالعلا كد دا 2قيضلاءانزلا

 كراتخارناكتمزا ىاٌقايحُكَيِنَكأ |ةيناربعلا و هيز قاضا عني عضوملا|

 ثيبدحلا ىف ةحاوولا دلع | (بلط هناك ناش والا دبع و ىل نم

 دب [ىإره اعلا :رشازلا بلطت امك امتدايع

 ناسا قز ةرهاطساوب ءأه قزءأي
 اطعاناكميلا نكسلام ءاطعاىا هانقا | (قلخغاو ننعلاو نعنصلاو لكفلاو عونلا

 فلا يعي و ارم ىنضتسي عريخة وةردق | | هاصاشل ةوغ وكي“ او ةقيرطلاو
 -انيغ تاقلا نس ىضغ | ابداالأ وقح دح لع ايلا تثنحايشذ

 -تيضرمىامب تينقلاقي .-كشلاو عونا لارآص ن
 اا ل ا تما

 ماكر اولعجإو يولع ىارهونق اخ 0 0
 -يلااوجاتحااذإب نونغتسل ماعلا نم
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 0 - ةرخحألاو ارنللاؤ صأصقلاو ا ايفرتسشرانملان الل طصلا نون اكلاو

 اهتينتجاو جبن قرملا ثينجح لاق ىف نش نايف اكلاو جت
 أ ال وانت 5مل ا ءانشجا صال عم ١ خال“ نونو وال نو :اكةيمور |

 مذابكل امنمن ذاريغ نم ةرييغلا نم ىو وراق و جام لرب تا هوانكعا

 قويت لامتسالن اونو يقض دا الراح بره ل صال فوه برها
 ريعنم ةرملال وامن مَ ٌةَياَنِحْنَج ظ ةورلع لتع تن وصأ1ش عمم لعالج
 كل نم عوبشلمث اهنخل ىفرتصخر درج نكمكو انجح رتم ليف
 ناكنلق لوانتلا جر أصزتّيانجما | - ب رطا نضع
 1 -ءاَنَيْكلوا أَي انيملادئاج | سرح و نارصورتس ةينلبعلا ث ن

 كقاوهو اهانج جرن 52 ظ هيب ملا ف نجم بي رق ظ

 كمءاَئْيَكَمْجا كا ذوخنو ف َءاَمكلاوأ ظ اس ظ

 -انباكدوأنيقسو!أنب راد ظ 5 د
 ىلا نم نحن اك وولى ظ ١ (يواد سس ظ ةكلار سس ل يصد اس ا أ
 هنألكر ارم نعم نموت ن اكتتهأتلا اةطسأوب رج نم تشم ةرذ ردصما

 , ناظم نهيسكيو ينجي د اءايلاب تينولا ىف لح تلدبانج

 كلمنا اركىلاشي بدح قةيس ما 0 نظن: ظتيصي تاغللا ف 5ك ذ صاد

 ىفجئاسض يلع جن عًاعرف”عذ ١١ ىعصب فن نام شاعم نم قيقغاو ظ

 مالو زوصتوه لبق ريلع 0 ْ 5 ةريرجلا|
 2 ا رم كد :ذ رس و

 انعلعي طل ماذا 2 ؟ عاج نعرض | | 7 حدر ادجميلع بن ندا ىحج |
 هزععبأمو مرجع فْنلاَدَي ايكيا يب لاقت بقنرهو فخم | ا

 بشازاكل لع ركارزدم ايفا ءايلاد دي واوا |يهاتقعلا هيلع بج ونام نآسضالا
 ا نك جدل



 اه

 أحلا نع جرت انجاب ةكاو صوف ف اعتَسكو ةيرادب تيك
 نلا باب قوق رش ةفيقسلا ضل ا 2

 وهلبقو كلانه مي 1 برتتسا رككساو َّنَنْكل
 عب 1 5 اس م ١
 نا 3كم 5 اهاوروحب دعم

 أهرسلا بعج ءتانكلاو اهتختام ئئثلل بهنم ناكفُح 2

 نموا هيف بتضنإلد 0 : 0100 ناصي

 ةداَكمِكلا ثيللا اذ دولجاكبشحأ انيلسلا معد لاقو ركل امزل قت

 لبنلا ن2 د اف ت 215 جي :قككرق ييسداقنا موب الع تيار

 انرمدا 0 ماذا يشل رظكت انك دعزيل داذهم رمزى اخ ”تلتقك

 ةناِكلا ينجو هف بشخنم تاكا | 0 العم ىعاضملا ةرويص

 -مايسلاب ل رعجت ىقلا 0 وفيكم 'هوخبو نار ناتخا

 2 2 ك5 نبالأ قره اذهل ابك | 05ليقو ددكاعجتو كاهل

 6 تيوس م دانت كيلا ظ م

 -اهن اكيك د : نك راص ٌثتكاو ٌلجرلا خكّتسا

 ساعملا نم الاقخلا ختنا وك ,قراسوأومجو تاّكع 2( ملا تسلا

 قاح سلع ىإ ديلا ثنوناكلال بقوا ١ ظ ا

 ًأهلقتيل ثيد احالاورارخللىدحقت / نيبنوكدفصلاك مدل اوُدتمْكلا

 با وم الام ارب نوكت تلقا تيبلاىدي

 اليت نوكي ثيحو «اهعبجتدرابخلا هالك امج تلا هر عمد إلا و

 دولا هيون اَملاو َتوْذاَكلا اًيوذاك يما ع انعبأ_ت هطقاج نم لجرلا
 ك0 ا

 0 م ا ا ا ع
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 ”يقياتلالثم يعمل نوجا شوجو | - ع تاتي اهاياطتي

 -ظفحورتس ةنإبعلاق نجا اولا ما لو ٍدكجملاب تيمسو لاق

 نم زل صفق ةنحرصنب سرع ::رتابرسل !/3 نجا 0 هوبا خإ اكل حر نهم

 ءاكنا لح نكس- ناكسام ني لإ لجتو!يدخ ًاهالظاو اق اعلا سشل ةدحاو ةرتس

 علا ا هللا جتا ده -حاتدا شار تتسا | | ال ذك دييعس ف ورعم باث ةكييلاو

 اي خلا ١ اهضشتاهر ايخنال اناولالو اهتدوج
 :لدبلابٌجراص جرم هذلوةشم وفرد ٠ جلال١

 نكرابعف ىاكلاب ميحبا تادب امش نج ا ةقلخ العرق ةدم بولص دكت
 -ءافتحاكا وزن تك 0 ءاسنلا ايسيلت ن اسّيطلا
 200101 نكلا ١ | ةّينجللم اينلانم بلاغلا فاهذاخ اك
 نك, جلاداضيا تيبلا كا وورتسدأ ١ 000 انىتسالاو رنسن اعقل

 أ

 رتس هنال ًامآكتيبلا تيس دك او بايشلا نحو ١ نونجابلطيماك

 ثيرملا 000 كسك لق و د 0و وتطل

 .رقتساى كسا! م دلع | مؤيغد سانا تاذ نوكي عالضال
 هّنكاو نونو ّء5كنكي حلا رك !هذلا ءاكحو جو عضجاهرحلو

 طر دصؤّيدلاضركو ةرتس كو نيف رين ارط )ريخوءاملاب

 دعنا نكتكاو كاد تكي نجاد ١ليقو ُنَودْفَخاَه لنودحاو

 نمااركتسإ ك١ |ردصلا ص قدام عالضالا طا
 ةوس يشكل منسي لاق ةرقتسا أ يالوللا ننجح او بلصلامظعو

 د تا لا

 كت سرس ىسفن ىف تمسك

 | نجانجاديم نيف وكن |لعفتي ىلا
 ةلكوو وج وك ١عومسل اصلا ناكل نحانج



 -نيمتولا نينه لقحي | رب
 لحاًايعربرل ةرشعم ءن وكيع ض د١ |متلاريخ بابسشلا ّقجناامكتبنلا

 انيىيزعالا تلح رعرمش بي نيلاة و (ناقو نبك او ظلغ يونج تبنلا َّنٌج

 لملادبنللو نوح لوط عفا لزخلل 8 اذا:نوئجي ل ةفينحونا

 ُثهضجنر رءاث لق ىذلا تيثكلا| انويلاك يه نملك تيهذو تقسل

 -5 قاب ضعبا ايفو رد أهضراىلعتبررهو

 نياك سب ع وددت اوقع ونسال

 ريعهزلاق ٌدَدَج ليغاا مسا |

 ٍةلَحَقَم يح ىف ضيعتناك اكتب رح امال .اهنن عع اذا

 افدت ٌةنِجقست ضاولانم | |ذإبزازلل نحو ىراوسلا 2
 | ولاا ووشلا تاذرتقي لعل اًمكَجلاَ ىقمهرت ةريثكمن وجانونُجٍةِب

 انا طيات امان ٌناكجابعمج | |َتب ناب داخملا مرطعب لاق دنا *

 ةكلتلاف ىلعوبالاقو أهريغو لولا | |بايذلا نوتحو بايدوهزيفو

 والا بعل مالك ىف رتنجن انوكتالا - همست ة لش

 و كلذ اريذ نكمل ناذ بنعو ل | | اذه نجي توصرثكى ١ بايانلا ّقج

 هدفي لح قرش اذ تناك بأم نلاإ توص ةياكح عملا

 نارقلاى ٍةْئَجالكذ هود قوت | | مهلاوبالا مقافتا تبنلانوُدُجو

 عضوية ريدركلاثيدولا غو طزعلا| |كوتدارا ليم كام اتكللا ٌضجلاطو

 ةرخالر اولا ىف ممعنلاا د ثمل ىااّنَوْنَج تبدا رج حورلوطومانسلا

 افشاذئاكتلرتمللا وهو ناآنتجالن ما | +لوقو هيضهز جرخو يعتلاو لاط



 محا بتفلا لاق و بامعا ةدطنم
 انه نمىرفنشلالوق

 | لجو رنع هللا لاق امكمميجب دع ةزمهلا اال و كل
 |نكل ةانعم نا لآقي يرسم اوه انك

 و اونىلالا ينحت يرمرداوشانا| | < م. م 2
 (٠  0أ 5 :٠ .٠ 0

 رضوق فلق ديلا ءاجت نانود بنج: معا 0نارن نجوان

  23اوف نا كن)لحا نمىانكَكّمجَأ | ثاي دوعا ىلاءهللا شيد ا

  1ةرسكاو اولقنو اراصتخاماللاو فلالا| | -..ب اعالإرمىالعل |ٍنوتج نم
 -مجيجلا كلماللا ظ
 . :ء

 د ؟تدح ليقو ءلوابابشلا نج | ريثكوهو ىدويال ةرفصلا ىلا بوذي
 ابضّنَحف كلذ ناكل اقيورطانش | (ىقمما ثيدحلا فو تومبلف

 تش لك ينج كل ذكو هنا رح فى اقلا تارحلا ه لاق نائل لشق نع
 نالشاكحرلاٌةجو ودق لوا رون ااه دحاو توربلا ف نوت |

 حدو | ٠

 2 وان اعتملوقىف فيفخلاقيقدلا
 هللمسلالقعلل ةرتاس 0 اقوءاضس ةيحّجاجلا لاق ّن 00

 أهن امن ىف ةاوهشلا ىوقلاةلعب كج لدوعسمنبهللادبعااما

 رمذوخأم يش لكلواىنجهلاعتساو | | 3 مّن الصم ال وسر باكدانم

  هلواوه ىذلا بايشلا نيج كرسيغو قاسكلا لاق ليبعوبا لاذ ظ

 ثال ذ نير هاكاك ل ذٌلَعْف لت | نجلازم تكرتخ كانا لح ا نم هانعم
 ىا هيج لجو هذ دحو لقيامكلجا ب ا
 -هناث لحب اؤعمب تجار كلج( كلذ تلف |

 . مق انعقانلا قتادة الن خلاقي 1 م اهل وقو لاق كالجا نما
 ظ .اهجاتن نافدب ىلا ةزقفت قكاوزتاللا ومحال« تفذحا

 ص01

 ا
 ا



 اق و اله ىلع هند ادا نمل وعفملا| | فو ةياقولا ٌَبمْلاَو تاوهنتللا نم
 يصر حقوريوبيس لاق كسا ام| الاقي رإل كجم امال ثيدح ا
 دل نالق لل 6 ناك ناو, كلذاامب | |ةقادصلا ثي لح فة وهسلاوللزلا
 اناوريف فلذا كو دسجلا ف نولم ١ اابدحزم ناتج امملع نيلجرل سك
 بلعت لاق و لقعلا ناصقن سوه دا ها عدد ناتياقوىا
 | بج اب ءارجن متَجأ ام لجلا ّنُج - سابللا مكِجمينتت
 بهجتلا |مناو لوعفملا لعذ :اغيص نما | نالهرمظعم هن اكو ىباًئلاج
 ؟ريسزبا لاق لعاؤلا لعش ةغيص نم -حلجز تسلم مييف ليخا ىلا
 كرهوجلا ل 5 ذاش نو وانهو | | كل نب اوتمس ملا علا نم عون نجلا

 داش كك ام ونتلا فرمملوق | جت ءايناكوراصماالا نعرف
 برضللو لقياك اكيلع نماقيالا اناكج عماد نورتالخ س انملا نص
 لأسااملوتسلا 0و يرضاه -سجلا مهو

 عا اف

 :مئو نم نون ملا مضلاب ب ١ يلا وا نحلل بونص بلا
 دهم 7 ن ونج نون اواولا | مصل عت لوق نم و نياك
 -لعمعلا -نيعمجا نيب (ملاَد تتحمل

 وويل د نول نجل | مخ طاجن 6 نجل
 8 جول ةداجلاو ريل ريدك كتم أج نخرج و قه لعتالو ون

 0 وي ونحو -ىشابلا و لم احلاكعجمسا

 دب لح فو نوع !سكلاب سلا نرتب فعالا جمد



 م

 لاآتعي نجلا عججاو قراها ص هم نطب ماد آمللولا تنجم
 3و ةرتسرتتسا ىاوتمجي ءعوتسا نَجاودَتِجَأ عمجو ريف هراتتسال
 نولوقيل رنا ىتح ةقيجروتسملك نينا رج لقو ئيعضتلاراهظاب
 رج خو ٠ يجدَفِح ١ اولا تسَجآو اًكَج ني جرف

 قى ىزن امالا درج :

 حاىدلا ىو ضراوي ى ةلعآما اق هرتطلاب ن2 اسمو ٌءَدِجاميف
 بوتىا ىرت امالا دجى لعام | قت! نمت ىف مطقلارةقرسلا ثيدح
 -ىننراوي | اهرتسبىارلطاح ىراوي نالسزتلاوه
 عضوملا نا وراتتسالا نائتجاّلا (لئازاهلعجىلامجاحال ةدئاز ميلاو
 ريفزتتسي ىذلا| (ثيرحف و5 نانتجاكارتلا نكلانال
 ضخ رمال ناجل يد ايعار أى لا بتركمدقجو ههاعرك ىلع
 .ةكككىا ىررصف يملا كنكجا نباىلات نجم هط كاع نذل
 ميْكعَت ىل نانب قرع نيرا ذب ناكنهط الذم برضت ةيلك نضر بيثالا
 -عرتسلو ب رددوا اا
 ع 1 هااقواملكد# حدادلا 0 ةساو ايم نالذ بلقو شلل دنع

 ىلنعتف 3مل اهبسلت عكر جلو ّ ااا
 ءطسورخرب دأو ا ثيددحؤفو مي ازبتساو عما كلم

 و َُت دان كرمه هوجم ةءاسلاط لش
 انك اعقريل دربال نبع لثم نانيع ل ارث |حَحيتَك للا
 مع ثيلعلا 2 سايلارطعب حالما نم ثاادوأم مضلابةّجلا
 هي ذوي امررحاص قب ىا كج ل

 دكر سرا ا 2-00
 1 .٠

 هرم



 كت راوىاكتنئجاوريقلا و ككدَتَجا (ّنِجونَوْنِجو مجم لبللاَّسَجو

 -هربق اذاكّكجادقو | | رك سس َدِجاو ًنونجرمفلاب ري

 -مءوبقملا نيل اهالي هيلع قجشيد لاند
 نقدىلو ثيدحلا# و تيل | | - عزم

 .وريلعئالبع هدأ لوسرا: ديس هت فتخاورهدنتسال ل ع

 ةدف د ىإ سابعلاو لعكراَكجاوأ | ظ راصبإلان ع

 -هزكثسو مي ثنا ىيكسرنم

 نجا دع عمي و جلا يقلل ا لاقي ةىشميانح . ورز نوح لّتللا بح

 اةتمع دلتا ضر لس د لظطالتخ البقوم ايهداو درظ

 و لجو نع ل وق زن اسملك كل ذن

 هت راتتساكبلقلا ذل ابُتاَنَحْلاا | لاقي اًيكوكىار يللا ميلع نجار

 ااهيعوع أيشال يعول ليثو هرصلا | كي ليللا يلع ّنَح

 اكا ذو ب قلاع حود ناَمْحلالبقو لاقيو تب زقسي تحد

 حورلا سلم روءاغخلا ف بهذا | هّكَجُلاقيو ّنَجاَو نَحِرَسام

 مدرلا تيسر نيج مسجلا نال نا انِجا (ليسللا ءيلع قجرارتخالاو نيللا

 حورلا تناذ هع مسجل انالائانَج 2
 ظ م ظ -نندرتتسلا خ١ ةدالاد عمم
 3 < عرفلا نصاب ظ - ٌةركَس كَّدِحَكو دج تيِلانَج

 | زتتسا قخساو ردع ٌنَجأ كيلا وتس اوه رق يت
 للا نارا نر و ظ -ثال نل نفكلا اضيا ناحيلاو

 كر هس 4 1 4
 ةتدصحا ظ 11 ص 1

 إ



 رذ تاسلام شق

 ع عيا لد ردع يع وينسغ | | مجتجرتف فاي نك د يا 0

 ْ رجا (١ر ةانعم ينل او شرح 0 ا رم رجرج قر يصل عميل وف
 مافاد 00 0 كو | [نكردشابعلا شر ١> نصملا! نه

 ةكعواطيد مم ا امهر ديت اور

 | نعكييرق غتنيحوهو ةجرحدلا ١ | راشنملاب شنلاو ىلا اف ةانعمو |
 اةبعس رج ةيثأي سل ترج لاح قلاب سارخجالاو لا

 : ظ 1 هيلا ظفللائؤعلا#_ ةتمييرتفو |

 ال ظ 98 || فضا .ارنعلا 2 للك 2

 : / اريككاورمظعلا !١ ىنعب (للكر نعتسو

 دب ارججرم خل قتشص رفد ندعم ظ لجنال ]ياك يقثلا ميظعلا ىلا نالا
 | مامعف ةددؤملا نونلاب ةددشملاءرلا فرش ييااءك# لب لين اذا

 هلع با يرض انه عمد نجا | لذاومظعى نعم ةد:ين لبعلا لحي

 اتنساللؤ ةقيقحر اصف ىنعلا قريغت | اكئاةللز رجا نمناكم نم لاذ , نحمي
 مقالعلا وطنا نعرتبينلا و ءافتخلاكاو آهن 5 يناربعلا ف للزوةقلبعلا 2

 هى :قيقحمت وريص لل ٌيعادلا (لزعتاهنال لذا زال دام نم

 اراتتسالان الم وزللا ةقالعىنعللا | [ملجا لجالاروصتملا نامزلا نقرجند
 ًايبلع ىج لام لقلاراثاوغعمزال | ل از نسراصو لأي !نص عي مناك

 5 ' نعلالا ل دبرح ةينؤربعلا ق لززمُش ظ

 هدغَس كج هدم يتلا جختجا لحم يف ىلإ خو لّيغداصو نيعملاب

 دتعف تادعّرتتم مش لكو | |ةينزبعلا ف لكو للجف ا ةراداك
 ظ و -كانع رح ْ لادم ام كع جئاربعلا هس درجو
 م سم ومب رج ع بع دن كرست ع حس سس ل 2 ا يلا 4



 عءاصو برشا ةريخك جاجا ١

 سزرم توصصم ياو

 .. - وجل رجا ما
 نصوهو س لكلا هب. سا ليام نجوا

 هي وص  س دكلا توصيرم لجل لي لح

 ىدلا ملا :ليسعوبا بييناهتلا اساله مالكاف نورك
 ا ومسكلاب جرا تابنلا باتكف و
 يؤ اهقلخ عضوي ىتح ارتريا قينحوبلاق نات اجطاوُريَجلاَ
 12 ءاَوَجلاَقيو و-ء لغم قرض اربع اجلا

 -اًدج وجا انلا تْرَوَجدَق | | كيف تورعم خا تبن ريجرلا

 ةبسلو هه كاوسلا نم بر اغني | (ىيرهنذالا لاق لق دحر ايصعلا
 ةاصوحل هي نلاو كلك ةرجل ىلا | 2222 .ةمجيتلاهدهف
 1 تلك جي ىا روعي ثيغرحهن انا

3 1 

 هيلا 2 3 : 00 هوك راو ديم يِقلا هذ نيزوج١

 : 0 00 املارمتم تيل ذل يتلا لاقيو | اصعب لاط اذا موج ثيغلاشوأ

 سوح برع ةنيبعوبا ععراو | .

 تشم ناو تدريس نم قس ازميف
 ,*ءهعإ أ 0 55

 يدنسلامصيو ر وعلا نم الدف ملعج
 ند حا” 5 5 9 ٠

 ةدامَح لاقي امك دايز ءارلاة

 : 6 ادار ىجو هدام ركع ثيدح فو

 ةجنؤو تيدجحاو رجا لك ١ نعى

 اذا لحرلا لوعت برعلا ناك و زغح

 ١000000 هاتاوجاولاداك
 هدرصا اذا رص ِح ميل ىلا نبا معو دم

 ىرضز اك لك و دعلل دا نعتسالاب
 رجال مل وق أماو سوج :يجرترخا

 ك0 يا ااا

 اولاتلاعج تكش نا خوجءا غلا لاق
 ا ا ااا ا ا تاتاتا تا تت تا



 تت تاسللامقف

 راثرنوهف لجرلارثرت -5 نبض نم ءابظلا ديص ذلاذي سلا ف.و

 جضامناهنلاورتضاملا ءانا فبيرثل | اضيا مكاو ضدالا نمةدهولا هلا
 لع يضر سي ىارخهجدان_نطباف ذرجلاو مودريلاو بلعثلاو عيضلا رت“

 تبوصوضو رجح حلاو برشلا احصل ابا اسيمتجاوريف عاركشحد
 ةدجلق لوقو كؤوعاقءأملا عوقو م

 رعي جز ابيالن !رقلا نو رقرموق | |حشم ةلضولامث ءاملارخ نم ةثداعمل
 - نمهقولحى ا 00000002
 لي .المء اعلا بجا للو جالا | اجرمسر[نغلاك ىزخ نم ءان او تملا
 >رجإبال ايو ُروُجرُج حاولا | (لقنلالو اهلقثل ضرالا ل عرج هداك

 [كبلاروجيولاو ىلوجالاماظع ارجو ٌنج ارعجو لجاب|
 .ىثليقو |هتعاج غ ليقول بالانم ١ !كتنيهلع ءانعم رج ماهرمملوق

 ثيحو جار ل حت ل صا اهنمماظعلا| نجله مهلوق ف ىرننلالاقو
 اولتعن بلاغلا كامظع لنأ !نوكي | كيل لهسبل امكمكتدبيه اع اولاعت ىا
 : م اظعلاىلا ظفللا | |9لةلصاو ب وعصالو ةسشربغ نم
 وهليقو قلها ىف ءاملابص رح 2 ١١ ! ليال كرثي ناوهو قوسلا ث رجلا نم

 ١ حمس ىقح اكد التمأعرجمعرجيانلا كافي ف عرج كلا

 ى بار ثلا جرح رقورعرجبوصأ ازهددزن ٌءمكَؤاو توصلاٌةَرِجْل
 سل امل جالا قولحلا لاقيو مقلحا ف ربعبلا كد درب توصوهو لهفلا

 -اهمقءأملا عوقد ترويص نماهل 2 ههترج

 كالت لع هاياذاقس ءأملا ورجع | اريذ ا جلخ و حاصو رض َرَجْرَج

 - قر ىصلا وهتامكر احرك بعب وهو آر كرما



 ناسا "ل

 رج 5 د تفلاخاموُد لاو ااديج دعا ثم عريش تناكدانا

 لمعمل سيلا نا امهفالتخاو نيالا ةاطتالو كح اال

 ىلا ىلعن ة ةزجياو نيلجرلا هلا 0 جاتنعم لمثو ديرب ْقَحيَو يلع

 ريعبلا اهب ةيعام رح ترييجس سم شاول ءقحريولت ناوفو يل نمرلطأتالا

 لل
 ثول

 همك ىلا ف دوري و حا تقوىلا رعت نم: ضن د

 نوهت سانا نم ريع اهلا ملا |تقب اسنلاو ىلا نمءارلا نيفخت
 نمقانتوّرَع اهناك نونو . .هملاذتاكو لواطتالىا

 يسم [مدو كليو اترم رج نم إ ذ تلحق

 اى ذلاوهليقوريشكا ركتخ كالجارمىاشلئا صج نمو كاتجحأ
 تيتا انحني ٠ ذاك 37 بكترا بطاخاا ناك

 !ليقن :ىاذاعجمتبيتكا نوصيل لعق ام3ؤعفومئاغاف «ماكتلاب ظ

 ويسب ننال | | رنه ١ناكف -قريرج تاعبت نم

 0 -اهن : يالا تزيح باكا وحمل نم ةدحاصلا

 |لعةريغصل ءاؤص برقع ةراّدلا م | يح عماولاق امهرو لعف أم دع

 اينداهرج ةرازج تيعسرشبتلا لكش ندع كئارج نمو د. نشمريغ

 اهلتكاو براق ويسر اهلا ١ - لقالعملا نص

 - نا لالا ارغ لات نع | امذتجت نيحربعبلا 8 محو لا

 ثلا وكس ل اوهو جلا عم معا ثرهوهلااههظكررخابضرقيف
 ىشممرلبلاميخ ن دين لما ا!بكتي اداتجطلل سيعبلا جرب امرك ا اب5 حبا

 8 لامه وهو نالاوراوكرب سك >لكو د اراجاو ظ

 ةّيجو ُء اهغال قرح نلمس ضر 8 ثلا لتخا امرلعفاالوم م
 هم سس ع سمسم جم سس م ع 2غظ2121101011 تا



 14 تاسفلا مف

 ةتااعضوملاوه يلا ة تيارت كامغالا هس بلعن لن اًولملاقىقلا
 فارطاريلععضويىذلاتيبافأ| ”ممجكو كشتاهشيوا»
 لإ :كومحم ةرث ىلا صستو ضراوعلا ظ 2 اصلا لثم ةكجم ظ
 ٠ .ءامساؤ 5 ع عملا6 تييهلافرطسوتل 0 -اهمظعل سرفناب اههبش

 رجلا عتسا يانج جاما 007 را طاواوسح اوباما دب ٠

 لعب اوجرحاذاذ نميروجلاواشلا | اهيئارو ىرتو ف انناريست نامه
 . مهي وهذاوة جبن ما ولأن ام فمي املا

 اوزخويف ةفاثلا اهقرعت الكل م هداش سف عمو كم . ورخف ههنا يطع
 لاقركتمملا ارمهليعأز ا رج مهبصدو نيببعوبا لاق رورج لجو تورح

 هس سيفلاءرما| | داكيالو داقنيالىذئادو رخال

 اهنا زبو ربت نسا انه هجرس | فره ىرهزاكلاةةنيحابم عش

  [ةلاوقلا باع نم يانج انعم ىف | | ًاهيلعاهيكادد
 1 برع اميل اع تنام ام نايب ىلإ ليا اثيع تعا جد لبال 55 ١

 مورو, مم اجر ناك ةيلهاجلا ف 0

 لطرعلو ى لب خانت الع ا .توكي نازوحو وعقم ينعم
 8 ارمارأ ذ ىجعمرجو لصالاو ارينا مدور ا :

 ءليدرخأ هس نم جست اور يقلل | اضف ب يم نك ودا
 كلف اه وغعرلرم لطرد اى -دايقلا مكر - سرفو ا

 أ ءانزلا اع رج قالطأ!نض للعم | اءقالعنا داال قدم اجئاشتَستلا و عجل
 مث ببسلا لع ببسملا قالطا نم | ءامسلا جرش او هك
 ع ا ا ١ 1 ذ ورج لك لع نوقلطازميضاوعس ون | !كلثيديمس ءامسلا ىو مهلا ىرهوجلا أ



 نأسللا هقذ رف

 قتصوفو لبح [هطسو ىفو عني اهسادل

 |ذاف ءابظلا ار داصبو ىظلال بجي | تكل اذا مدس كدا دق لاقي
 -ءاشام عنصي

 قررا اج كا تلا ثر جلف

 نع خوخ اموفرلمت ”ٌحااذا سم لا

 لثللؤو:ملاسملا كاف اهييفرقتساو -عوسرلا ةلاطا
 فاز خيوضي اهيل امش 5 عباصوان م -اهعباتاذا اغا فرجا

 ةمع بنمو تسلا فط ضالة صه

 ا رد : رح ا اك : هل 0 هن
 و لادم نكسرمت ريف يبرطضيف ظ ويليسم ثنعط لاق 0

 ةأيعاا ذاذ برطضي نإةصوانملا | 55 سيتا نا لنجد فادانض 2 لا ىف
 نمر يعل دوا كم نصالخلا شلاقلانا ىفادانضمهيفطلف مرلا| ٠

 ٍةَّوْلا نع ثحايلاكوهرمهلاثما | | يف حت رلا كرتائا كي دي نمأ
 ةل بح ىلا طدرت اصعىث هلاق | اهب هتنعظ اذا غرلامتررجالاّقي
 اهب داصي ىبظلل بازتلا ف بيغت تاج سعد ع منكوهو ىغف

 به ىف كدي تلخداذاقذتواهبض[| م ]
 بثواذاذةليقرآتو الا تراقغلا -ءاملاىلاقبرطلا ناي
 أصعلا كاتب برضاك دي نيف تلفنيل ممل

 ق مزمل ىلا ذأ هرسككم لجرو ىرخلالا» دي
 قيل اهيل ةرجن ادة قبلا مغ اسعلا لعبي عادذلاوح ريشخ5ُ عملا|



 و ناسللامّفذ

 0 ا ؟وزج وعز فكم اهداف قفاملك

 ليل ةرشك سما رمرش مثلع لمح دعب
 -امهتاة وارثكانهو

 يي هول د نال تلذاملا لاق امماو | | لاق لماوعلا م جدال لباكاما
 ١ 0000- 4 ىتلا لباراع تالا ىرهوج

 هع 5 وح ناكف تكف ْ

 اح اكتحرل

 ورح لب عمعالارعقلا 3 ليعبلا

 لع آهنم قتسي قلاش و

 اهن اك ةَدَعَقُم وُرَج ة(س١| | ةل وعفص ضعم ءلعاذ شو مّمزالاب
 ربعبو رج تح اوف اكم نم حربتنال | | ءاموةيضره ىنعمب ةيضار شع لثم
 ا - جر عمجو رب قشر ويح ثيكنازوكيو قوذردم ىنعمقئاد

 ناسلؤش رت او اًٌرج ليصفل رج |ىطيتن ااه ٌمجو أاهريس ثق ّياج

 ةداسل ىلع نيكسلا رجرن ا عبضري الغل | | لمالاىف سيل ثيدحلا و مثلو
 هتنخا حارضرلا نع ٌُليصتلا َئيِقَس١ | |تيمسلماوعلاىهو ةقدص 8 ّساجلا
 ' | ىككودسجي اس ث واميف ف تحرق اهتمزاباًءحؤ هال ةَعءاَج

 ذ- ةحرق ميف لصالا كلذ نع | [ةدؤعافاك اهتمزاو اهمطخب داقتى ١
 ل نلا ليصفلا نكي ثيحو ناسللا | | ةلوعفضىنعمرتلعاؤ ٌةٌداجلاقف|
 لكأليق عاضرلا عع دضرق ناس نعيد ةروممى ١ ق صاع ضد#6

 . هئتسا عابضرلا نعتهكليصف !ٍ -:قادص لماوعلا لب الا

 ل ريعبلا نالمامزلا لري غ١ اقوس [هيق وس ىا لبال ضر تالف
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